ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU

HOTĂRÂREA NR. 72
Din 29.06.2012
Privind modul de valorificare pe destinatii a volumului de masa lemnoasa
preconizat a se recolta in anul 2012 din suprafata de fond forestier detinuta
de Orasul Ineu

Consiliul local al oraşului Ineu, intrunit in şedinţa ordinara in data de 29.06.2012,
Având in vedere:
iniţiativa si expunerea de motive nr. 9984/25.06.2012 a d-lui Primar jr. Călin Ilie
Abrudan;
referatul nr.9985/25.06.2012 al d-lui Stancu Roland Haralambie;
adresele nr.823/19.04.2012 şi nr. 1060/25.06.2012 ale Regiei Publice Locale
„OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A. ;
Hotararea Consiliului Local al Orasului Ineu nr. 53/29.04.2009 privind asocierea
orasului Ineu cu alte unităti administrativ-teritoriale în vederea constituirii unei Regii publice
de interes local pentru administrarea fondului forestier din proprietate si desemnarea
reprezentantului Consiliului local al orasului Ineu in Consiliul de administratie al regiei;
prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
prevederile art. 1, alin. 1 din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către
deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici , aprobat de H.G. nr.
85/2004 ;
prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu,
In temeiul art . 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. - Se aprobă modul de valorificare pe destinatii a volumului de masa lemnoasa
preconizat a se recolta in anul 2012 din suprafata de fond forestier detinuta de Orasul Ineu,
administrata de catre REGIA PUBLICA LOCALA „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A.,
astfel volumul propus a se recolta in anul 2012 este de 1.120 mc. defalcat pe natura
destinatiilor dupa cum urmeaza:

- 544 mc. destinat valorificarii pe picior catre agentii economici de profil prin licitatii;
- 60 mc. pentru nevoi proprii destinat aprovizionarii cu lemn de foc a institutiilor din
subordinea primariei;
- 516 mc. pentru vanzare catre terti.
Art. 2. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-l Stancu Roland
Haralambie reprezentantul Consiliului local al orasului Ineu in Consiliul de administratie al
REGIEI PUBLICE LOCALE „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A. , precum si REGIA
PUBLICA LOCALA „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A.
Art. 3. - Prezenta hotarare se comunică cu :
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad;
-Primarul oraşului Ineu;
- REGIA PUBLICA LOCALA „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A.
- d-l Stancu Roland Haralambie;
- Direcţia Economica;
- Secretar.
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