ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TAMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.20/2011
Privind aprobarea contractului de administrare pentru
pasunile impadurite –
proprietatea publica a orasului Talmaciu incheiat intre Orasul Talmaciu si RPL OST RA
Talamciu.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 7.02.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul nr. 147/2011 intocmit de sef Ocol Silvic Talmaciu prin care
se propune incheierea unui contract de administrare a pasunilor impadurite , proprietatea
publica a orasului Talmaciu , precum si expunerea de motive nr.750/2011 a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul al comisiilor de specialitate;
In baza HCL 204/2007 privind aprobarea predarii din gestiunea/administrarea
compartimentului Ocolului Silvic Talmaciu in gestiunea/administrarea RPL OST RA Talmaciu
a unor activitati si imobile si a pct.6 din Statutul regiei aprobat prin HCL 19/2009;
In conformitate cu anexa 1 art.2 din HG 483/2006 pentru aprobarea atributiilor
ocoalelor silvice de stat si ale clor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin
detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de
aplicarea OUG 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, art.10 alin.3 din Legea
nr.46/2008 –Codul Silvic si a art.4 alin.5 din Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor
nr.904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice
si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si fucntionare, precum
si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si ai ocoalelor silvice;
In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1- Se aproba incheierea contractului de administrare, intre Orasul Talmaciu si
RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA , pentru pasunile impadurite ,proprietatea publica a orasului
Talmaciu , conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Se mandateaza primarul orasului Talmaciu sa semneze contractul de
administrare a pasunilor impadurite.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu.
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