ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA GEPIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de prețuri pentru loturile de buștean gater din fondul forestier
proprietatea Comunei Gepiu administrate de Ocolul Silvic Brătcuța R.A.
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Gepiu, privind aprobarea
listei de prețuri pentru partizile de masă lemnoasă(produse principale ) și a listei de prețuri
pentru loturile de buștean gater administrate de Ocolul Silvic Brătcuța R.A.
Ţinând seama de :
- Adresa nr.5390/02.12.2019 primită de la Ocolul Silvic Brătcuța R.A
- Adresa nr.5436/03.12.2019 primită de la Ocolul Silvic Brătcuța R.A.și înregistrată sub
nr. 4321/11.12.2019
Ţinând seama de prevederile Legii nr.46/2008 Codul Silvic,cu modificările şi
completările ulterioare,
Având în vedere art.20 alin 5 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4388 din 17.12.2019 întocmit de către
compartimentul de resort
Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu
În baza art. 129 alin 2 lit”c” , alin 3 lit.”g”, art.196 alin1 lit”a” din din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ ,
Cu voturi 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă lista de prețuri pentru loturile de bustean gater lotul 24 -15,91
m.c.gorun;lotul 25 - 2 m.c. stejar P;lotul 26 – 11,37 fag;lotul 27 – 200 mc lemn rotund P 188
aparținând fondului forestier proprietatea Comunei Gepiu și administrate de Ocolul Silvic
Brătcuța R.A., conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei Gepiu
Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor
- Primarul comunei Gepiu
- O.S.Brătcuţa R.A., cu sediul în Bratca nr.126
- Un exemplar la dosar.
Preşedinte de şedinţă,
Memetea Vasile-Florian
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Contrasemnează,
Secretar general UAT Comuna Gepiu,
Iancu Ramona -Corina

