ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

Hotărârea nr. 35
privind completarea HCL 30 din 2017 cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă care
poate fi exploatat în anul 2017, a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a volumului
de masă lemnoasă necesară pentru consumul propriu la instituții
Consiliul Local al comunei Cămărzana, întrunit în ședința de îndată din 11.08.2017
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului și Proiectul de hotărâre;
- Avizul comisiei de specialitate și avizul compartimentului de resort;
- HCL 30/2017 cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă care poate fi exploatat în
anul 2017, a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a volumului de masă lemnoasă
necesară pentru consumul propriu la instituții
- Legea nr.46/2008 privind codul silvic republicat cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa la HG 617/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 1
lit. “q”, art. 45 alin.(1) și alin.(5) din Anexa la HG 617/2016, art. 19 și 59 din Legea 46/2008 privind
Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” și alin.(9), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1)
lit.“b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art 1.

Art 2.
Art 3.
Art 4.

Se completeaza articolul 5 din HCL 30/2017, după alineatul (2), prin introducerea a două
alineate noi respectiv alineatul (3) și alineatul (4) având următorul conținut;
(3) Se aprobă marcarea masei lemnoase în pășunea comunală aflată în afara fondului
forestier conform amenajamentului pastoral necesară pentru acoperirea cererilor
depuse de către cetățeni precum și pentru instituții.
(4) Se aprobă prețul de prestare a masei lemnoase care urmează a fi exploatată prin
răritură astfel, exploatarea prin trasul în rampă 50 lei/mc (TVA inclus) și exploatarea
prin fasonare 25 lei/mc (TVA inclus), prețuri extrase din catalogul SEAP.
Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cămărzana nr. 30/2017,
ramân în vigoare;
Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează pădurarul Ocolului Silvic Ardud R.A.
și primarul Comunei Cămărzana;
Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana, Ocolul Silvic Ardud R.A. și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
Cămărzana: 11.08.2017
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

