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HOTARAREA N'.2' /2019 €

Privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza in anul
2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei BOTIZA

Consiliul local al comunei BOTIZA intrunit in sedinta ordinara din ll.A7.2Al9;
Avand in vedere Expunerea de motive a primarului , proiectul de hotarare intocmit si

supus spre aprobare consiliului local de catre d-nul Florea POIENAR , primen al comunei
BOTIZA, avizul comisiilor nr.tr,2,3 din cadrul consiliului local si avizul secretarului ;

In conformitate cu prevederile art. 10 si 16 din Legea nr.4612008 privind Codul Silvic,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. l. lit. q) din H.G.
715/05,10.2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publica

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (5) lit. b) si d) din Legea 4612008 Codul Silvic
In temeiul prevederilor art.36 alin.1 si 2 lit."c" si a art.45 alin. 3 , ffi.115 ali.l lit.b

din Legea nr. 2T5/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

Consiliul local al comunei BOTIZA adopta prezenta

H O TARARE:

Art.l. Se aproba ca pretul de pornire pentru vanzarea pe picior a tuturor partizilor din
padurea proprietate publica a Comunei Botiza pentru anul2019 va fi cel stabilit pnnDecizia
566/2018 a Directorului General a Regiei Nationale a Padurilor RNP ROMSILVA, rotunjit in
plus la leu inkeg;

Art.z Primarul Comunei BOTIZA care exercita atributiile conferite prin Lege va
asigura executarea acestei hotarari.

Art.3 -Prezenta hotarare se comunica :

- Institutia Prefectului - Jud. Maramures;
- Primarului comuneiBOTlZA ;
- Birou contabilitate primarie;
- Dosar hotarari ale consiliului local;
- Ocolul Silvic
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