ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTÂRĂRE
privind aprobarea volumului masei lemnoase si a modalitatii de valorificare a
acesteia, pentru anul 2018
Primarul Orasului Avrig,
Având in vedere;
- 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;
- 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 de specialitate nr. 28.004 / 20.11.2017, intocmit de secretarul
orasului;
Tinand seama de prevederile;
- art.4 alin.(1), art.6 alin.1, alin.(3), alin.(4), art.11 alin.(2) din H.G. nr.715/2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică ;
-art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic
aprobat prin Legea nr.46/2008.
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.
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă volumul de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier
proprietatea orasului Avrig, de către Regia Publică Locală Ocolulul Silvic “Izvorul
Florii” Avrig in anul 2018, in cantitate de 22.367 mc/an.
Art.2: Se aprobă modalitatea de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta
in anul 2018, dupa cum urmeaza:
– minim 51% din masa lemnoasa prevazuta la exploatarea in
amenajamentele silvice, se valorifica ca “ lemn fasonat “;
– maxim 49%
din
masa lemnoasa prevazuta la exploatarea in
amenajamentele silvice, se valorifica ca “masa lemnoasa pe picior “;
Art.3: Se stabilesc criteriile, volumele si prioritatile de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietatea orasului Avrig, dupa cum urmeaza:
a) Consumul populatie – maxim 10.000 mc, din care:
- lemn pentru incalzirea locuintelor – 9.500 mc;
- lemn pentru constructie locuinte – 500 mc;
b) Consum unitati de interes local – maxim 50 mc, din care:
- lemn pentru incalzire – 20 mc;
- lemn pentru constructie – 30 mc;
c) Consum propriu pentru administrator – maxim 80 mc;
Art.4: Se stabileste rezerva de masa lemnoasa pentru anul 2018 in procent
de 20% din volumul produselor principale cumulate cu cel al produselor accidentale
precomptabile, respectiv 2.748 mc.
Art.5: Şeful Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, va duce la
indeplinire prezenta hotărâre.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunica persoanelor interesate prin grija
secretarului Orasului Avrig .
INITIATOR
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

