ROMÂNIA
JUDE UL SIBIU
ORA UL T LMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOT RÂREA r.198/2008
privind aprobarea stabilirii pre ului de negociere mas lemnoas pe picior din partizile 556 si
558 parcela 71 B din UB III Iaru-Con u .-

CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit la edina ordinar din data de 25.09.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinând raportul nr.9051/2008 întocmit de ef RPL Ocolul Silvic Talmaciu prin care
propune aprobarea stabilirii preului de negociere mas lemnoas pe picior din partizile 556 si 558
parcela 71 B din UB III Iaru-Conu datorit faptului c aceste partizi au fost scoase de mai multe
ori la licitaie , dar nu s-au prezentant ofertanii i este necesar exploatarea masei lemnoase, pe de o
parte datorit respect rii prevederilor amenajamentului silvic , iar , pe de alt parte datorit vârstei
înaintate a p durii respective i a punerii în lumin a semintisului natural existent;precum i
expunerea de motive a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
În baza art.21, art.22, art.23 i art.24 din HG 85/2004 modificat i completat prin HG
1174/2006 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de c tre dein torii de
fond funciar proprietate public , c tre agenii economici;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, b, art.45 alin.1 i art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraia public local , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
HOT R TE:

Art.1-Stabile te preul de negociere direct , a partizilor 556 si 558 parcela 71 B din UB III
Iaru-Conu la valoarea de 40 lei/mc.
Art.2-Îndeplinirea prezentei revine sefului RPL Ocolul Silvic Talmaciu.

Adoptat în T lmaciu la
25.09.2008
PRE EDINTE DE EDIN
GELDRICH SORIN
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.RPL OST., 1ex.afisare, 1ex.contab.
6ex.

