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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea valorificdrii masei lemnoase de pe trupul de pddure apa4indnd
domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflat in administrarea
Ocolului Silvic Breaza
Consiliul Local al Comunei Fundu Moldovei, judetul Suceava
AvAnd in vedere:
- referatul de aprobare a primarului comunei Fundu Moldovei nr.6462 din23.09.2019;
- raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava, inregistrat sub nr. 6484 din
23.09.2019;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald,
buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al comunei, agriculturd, gospoddrie
co-munald din cadrul Consiliului local al comunei Fundu Moldovei nr.7088 din 16.10.2019;
' - prevederile art.60 alin.(4) din Legea m.4612008-Codul Silvic, republicatd cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art.28 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de Urgen!6
administrativ:

a Guvernului nr.5712019 privind

Codul

HOrAnAgrE:
Art.l.

Se aprobd vdnzarca cdtre populafie a masei lemnoase de pe trupul de p[dure
aparfindnd domeniului public al comunei Fundu Moldovei, in volum brut 109 m.c. provenitd
din partida de produse accidentale I nr.3 155, constituitd de cdtre Ocolul Silvic Breaza.
Ar1.2. (1)Prelul de valorificare a materialului lemnos rezrltat din parlida nr.3155 (fErd
TVA) este urmdtorul :
- lemn lucru- 140 lei/m.c.
- lemn foc - 100 lei/m.c.
(2) Cumpdrdtorul va achita contravaloarea serviciului de exploatare a materialului
lemnos destinat vdnzdrii cdtre populatie conform devizului intocmit de cdtre prestatorul
acestui serviciu, inbaza contractului incheiat intre acesta qi autoritatea local6.
Aft.3. Se aprobd valorificarea cantitAfli de 50 m.c. lemn lucru provenit din partida de
produse accidentale I nr.3155, constituitdde cdtre Ocolul Silvic Breazaprin donafie, ca ajutor
de urgenfd.

-

Afi.4. Primarul comunei qi compartimentul financiar contabil, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdr6ri.
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te de qedinld,

ENARU

Contrasemneazd,
Secretarul comunei,

Aurica
octombrie 2019
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