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                                                                   H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2020   
din fondul forestier proprietatea comunei Chi laz ,administrat de Ocolul Silvic Săcuieni , a șlaz ,administrat de Ocolul Silvic Săcuieni , a 
modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia

    Având în vedere proiectul de hotărâre privind  aprobarea  volumului de masă lemnoasă
care  urmează  a  se  recolta  în  anul  2020    din  fondul  forestier  proprietatea  comunei
Chi laz,administrată de Ocolul Silvic Săcuieni , a modului de valorificare a masei lemnoase,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia,ini iat de primarul comunei i referatul de aprobarețul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
cu nr.2.802 din 10 iunie 2020 ;
            inând seama de Ținând seama de Raportul compartimentului de resort  nr.2.803 din 10 iunie 2020  ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
    Analizând: adresa nr.1637/10.06.2020 transmisă de Ocolul Silvic Săcuieni ,contractul de
administrare  2158/17.03.2015  încheiat între comuna Chi laz i Direc ia Silvică Bihor –Ocolulșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
Silvic Săcuieni  pentru administrarea în regim silvic a pădurilor comunale în suprafa a totală dețul Bihor
71,18 ha,Raportul   nr.1636 din 10.06.2020 privind fundamentarea  pre urilor de valorificare ațul Bihor
masei lemnoase din partida 18014 elaborat de Ocolul Silvic Săcuieni i fi a de fundamentare așlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
pre ului de valorificare a masei lemnoase emisă de Ocolul Silvic Săcuieni;țul Bihor
            inând seama de prevederile:Ținând seama de 
                   -art.4,art.6 i art.45 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondulșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
forestier  proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/2017,cu modificările ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
completările ulterioare ;
                   -art.12 i  art.60 alin.(4)  i  (5)  lit.a)  din Legea  nr.46/2008 privind  Codulșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
silvic,republicată; 

În temeiul dispozi iilor  țul Bihor art. 129 alin. (2) lit.  c) ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor   alin. (7) lit.  r), art.139 alin. (3) lit.g),
art.196  alin.  (1)  lit.  adin  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,
           Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară, cu 13 voturi “pentru”șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor

                                                           H O T Ă R Ă  T E :ȘLAZ

Art.1.-Se aprobă  pre urile de referin ă pentru anul de produc ie  2020, pe specii, grupețul Bihor țul Bihor țul Bihor
de specii, sortimente dimensionale , grade de accesibilitate , determinate în condi ii de pia ă, țul Bihor țul Bihor
pentru  masă lemnoasă pe picior care se recoltează   din fondul forestier proprietate publică a
Comunei Chi laz  , șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor administrat de   – Ocolul Silvic Săcuieni  , conform Anexei  nr.1 la prezenta
hotărâre.



     Art.2.-Se  aprobă preţurile de  valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase
fasonate  provenită  din  partida  18014  Chi laz,conform  fi ei  de  fundamentare  a  pre urilor  deșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
valorificare prevăzută în Anexa nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.-Toată cantitatea de 132 mc masă lemnoasă  pentru foc este destinată  comunei
Chi laz cu titlu gratuit  pentru consumul  propriu i consumul institu iilor de învă ământ .șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor țul Bihor
            Art.4.-Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredin ează primarulțul Bihor
comunei.   

Art.5.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al comunei i se comunică :șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
-Instituţiei Prefectului – Jude ul Bihor;țul Bihor
-Primarului comunei ;
-Compartimentul financiar-contabil;
-Ocolului Silvic Săcuieni.

Pre edinte de edin ă,șlaz ,administrat de Ocolul Silvic Săcuieni , a șlaz ,administrat de Ocolul Silvic Săcuieni , a ță,
     Layos Bertalan
                                                                                                   Contrasemnează,
                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                        Ioan Tiriteu

Nr.33 din 15 iunie 2020.


