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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a orașului Avrig, aflate
în administrarea Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie
2021;
-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 3922/18.02.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Administrație Publică și
Monitorizare Proceduri Administrative, înregistrat sub nr. 3923/18.02.2021;
Contractul de administrare a pădurilor proprietatea orașului Avrig nr. 1017/22.05.2006
încheiat între Orașul Avrig si Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA.;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 4-7 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, cu
modificări și completări ulterioare;
Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 96 alin (3), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6)
lit. a), 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 200 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a
orașului Avrig în procent de 1 % din valoarea masei lemnoase vândute și încasate în condițiile
legii.
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Art. 2. Fondul de accesibilizare se constituie într-un cont special, provenit din vânzare
produse principale și accidentale I și se află la dispoziția Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A, în
calitate de administrator fond forestier.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Șeful Ocolului
Silvic Izvorul Florii R.A..
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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