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HOTARAREA Ílr.2L8 / zolo

piuind aprobarea uolumului de masd. Iemnoasd" ce poate fi recoltata tn a n u l 2 0 1 0 d i n
p ddu r e a p r op i et ate a Muni cipiului Ghe org heni, r e sp e cti u ual orifi car e a" acesteia pnn
licita[ie pubtica
Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni
intrunit in gedin{a ordinTá, {inutá la data de 22 decembrie 2olo,
avand in rtedere:
_ expunerea de motive a primarului munícipiului Gheorgheni, inregistratá sub nr.
9879 /20LO;
- raportul de specialitate d Direcliei tehnice - Biroul achizifii publice, inuestifii programe 5i
proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
inregistrat sub nr. 9878 /2010;
- raportul comisii de specialitate constituite din cadrul Consiliului l,ocal Gheorgheni:
Administrarea patimoniului, buget, finan[e, crearea surselor de uenitui propii:
- urbanism, amenajarea teitoiului,
protecfia mediulu| conseruarea monumentelor
isÍonce 9i de arhitecturd
Luánd irr considerare prevederile:
_ art'59 din Legii nr,46 /2oo8 privind Codul silvic' cu modifrcárile 9i completárile
ulterioare;
_ Hotárárii Guvernului nr. 85 /2oo4 pentru aprobarea Regrriamentului de vánzare a masei
lemnoase de cátre de!ínátorii de fond forestier proprietate publicá, cátre agenlii
economici, cu modificárile gi completárile ulterioare;
- art. 10, art.36, alin. (21, Iit.c), alin.(s), lit.b), art. 123, alin. (t) si (2), din l,egea nr.
cu modificárile gi
publicá localá, republicatá,
privind administralia
215 /2ool,
comp1etárile uIterioare,
Ín temeiul prevederilor art.45, alin. (3) coroborat cu art. 115, alin' (1) ut.b) din l-egea nr2 15 / 2oo l' privind administralia publicá localá, republicatá,

rrorÁnÁ9ro:

Art.1 _ Se aprobá volumul maxim de 5.574 rnc masá lemnoasá ce se poate recolta in
anul 201o de pe suprafe1ele páduri fond forestier 9i páquni par{ial ímpádurite, proprietatea
privatá a Municipiului Gheorgheni' conform amenajamentelor silvice in vigoare.
Art,2 _ (1) Se aprobá va]oriÍicarea, prin licita{ie publicá, a 5.574 mc masá lemnoasá pe
picior din fondul forestier qi trupuri de págune allate in administrarea Primáriei Gheorgheni partidele r. 0257, 0283, 0284, O2a6, 0288, O29O, 0296, 0299.
(2) Se aprobá valoriÍicarea prin licita{ie publicá a 2.786 mc masá lemnoasá pe
picior din fondul forestier qi trupuri de págune aílate in administrarea Primáriei Gheorgheni,
rámase nevalorificate din anul 2008 - partidele nr.O1o4, 797,76a6al,
(3) Preful de pornire al licitafiei este de 35,20 lei/mc.
Art'3 - Prevederile ptezentei hotáráre vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
Municipiuluí Gheorgheni pitn Direcfia tehnica _ Biroul achizi|ii publice, inuestifii programe 9i
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municípiului Gheorgheni.
Art.4 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia prefectului - judelul Harghita, 9i se
comunicá cll'. Primarul Municipiului Gheorgheni, Direcfia tehnicd _ Biroul achi.zi|ii publice,
inuesti|ii programe gi proiecte din cadrul aparatului de specialítate al primarului municipiului
Gheorgheni.
Gheorgheni, Ia 22 decembrie
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