ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2
din 23.01.2018

privind stabilirea destinației și prețului de valorificare a cantității de 54,371 mc
lemn rotund fag din partida nr.1240529
Consiliul local al comunei Aluniş, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 23.01.2018,
Luând în discuţie „Expunerea de motive la proiectul de hotârăre privind
stabilirea cantității de material lemnos care va fi exploatat în anul 2018”, înregistrată sub
nr.193/18.01.2018,
Văzând: Avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activități economicofinanciare, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr.196/18. 01.2018;
- Adresa Ocolului Silvic Vătava, înregistrat sub nr.212/18.01.2018,
Având în vedere următoarele dispoziţii legale:
- prevederile art. 4 alin. (1), art.6 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din HG
nr.715/2017 – Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, în condițiile reglementate de art. 59 din legea nr.46/2008, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile din HG nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la
proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de
depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a
unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc
pe piață lemn și produse din lemn,
În temeiul art. 45 și art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1:
Se aprobă ca cantitatea de 54,371 mc să fie folosit pentru consumul propriu al
proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unității administrativteritoriale și consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la
bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat .
Art.2:
Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului comunei;
- Instituției Prefectului – Județul Mureș;
- Ocolului Silvic Vătava.
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