ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA NR. 81/2013
privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de
masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de 694 mc. masă lemnoasă din pădurea comunală
situată în satul Valea Bradului - Potingani, în baza Actelor de Punere în Valoare nr. 5003;
5004;5005;5006/30-31.07.2013, întocmite de către ROMSILVA DEVA - Ocolul Silvic Baia de Criş,
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 104, lit. d din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei
Naţionale, precum şi ale art. 22, alin. 2 din H. G. R. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii
economici, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”, alin. 6 lit. „a” pct. 1 şi art. 45, alin.3 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă exploatarea şi valorificarea cantităţii de 694 mc. de masă lemnoasă în valoare
de 36.288,57 lei, din pădurea comunală situată în satul Valea Bradului - Potingani, în baza Actelor de
Punere în Valoare nr.5003;5004;5005;5006/30-31.07.2013, eliberate de Ocolul Silvic Baia de Criş,
conform Anexelor nr.1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă exploatarea în regim silvic şi alocarea cantităţii de masă lemnoasă de la art. 1
pentru plata în contrapartidă, cu masă lemnoasă pe picior, a valorii Contractului de Prestaţii Servicii
Silvice nr. 9757/08.07.2013.
Art. 3 - Cheltuielile aferente prestaţiilor silvice se vor recupera de la unităţile de învăţământ
beneficiare, după aprobarea bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat;
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate;
- Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad;
- Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad;
- Ocolului Silvic Baia de Criş.
BRAD, 27.08.2003
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Incău Mircea

*cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi ,,pentru”
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SECRETAR
Bora Carmen Irina

