ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii directe de catre Ocolul Silvic Izvorul Florii RA Avrig,
a lemnului de lucru fasonat, cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm,
catre persoanele fizice si catre unitatile de interes local finantate integral sau
partial de la bugetul de sta sau de la bugetul local, care nu desfasoara
activitate economica

Primarul Orasului Avrig,
Avand in vedere:
- contractul de administrare nr.1017/22.05.2006 incheiat intre Orasul Avrig si
Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA, avand ca obiect administrarea in regim silvic a
fondului forestier si pasuni impadurite proprietate publica a Orasului Avrig;
- raportul intocmit de Ocolul Silvic “Izvorul Florii” RA Avrig 1.917/02.11.2017,
inregistrat la Primaria orasului Avrig sub nr.26.487/02.11.2017;
Tinand seama de prevederile:
- Legii nr.46/2008, Codul silvic, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica;
-Regulamentului de Organizare si Functionare a Ocolului Silvic Izvorul Florii
Avrig RA;
In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18, art.45 alin.(1) si art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
PROPUN:
Art.1: Se aproba vanzarea directa de catre Ocolul Silvic Izvorul Florii RA
Avrig, a lemnului de lucru fasonat, cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm,
catre persoanele fizice si catre unitatile de interes local finantate integral sau partial
de la bugetul de sta sau de la bugetul local, care nu desfasoara activitate economica,
dupa cum urmeaza:
a) In volum de maximum 50 mc, pe baza autorizatiei de constructie, in
vigoare;
b) In volum de maximum 10 mc / an / familie / unitate de interes local, pentru
nevoi proprii;
Art.2: Lemnul de lucru fasonat, cumparat in conditiile de mai sus nu poate
face obiectul comercializarii catre alte persoane fizice sau juridice.
Art.3: Se aproba preturile de vanzare directa a lemnului fasonat, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4: Şeful Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, va duce la
indeplinire prezenta hotărâre.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunica persoanelor interesate prin grija
secretarului Orasului Avrig .
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