CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TiRGU LAPUS

pdvind aprobarea cantidlii de lemn care va fi exploatatd din pddurea proprietate publicd
a oraqului Tirgu Ldpug in anul 201 8 9i stabilirea modnlui de valorificare a masei lemnoase

Consiliul local ai oragului Tirgu L[pug, intrunit in qedinla sa din data de 31.01 2018;
In baza proiectului de hotdrAre iniliat de cdtre dl. plimar al oragului Tirgu Ldpuq - Mitru Leqe;
AvAnd in vedere referatul de specialitate intocmit de Biroul Agro-Silvic, inregistrat sub
rc.I.13712018 din care reiese necesitatea aprobdrii cantitatii de lemn care va fi exploatafi din pddurea
proprietate publicd a ora$ului Tirgu Lapug, in anul 2018 gi stabilirea modului de valorificare a masei
lemnoase:

in conformitate cu prevedelile att.19,20,59 alin (1) gi (2), alin (5i) din Legea nr.4612008 Codul silvic, republicat[, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
In baza prevederilor art.4, 6, 45 a1in.(13) gi 46 din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publici, aprobat prin HG nr.71,512017;"
Tindnd cont de HCL nr.9012017 privind insugirea prelului de referinld gi aprobarea modului
de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publicl a oragului Tirgu Ldpug;
Avdnd in vedere avizul secretarului olagului qi al comisiilor de specialitate;
in temeiul prevederilor Legir nr.5212003 privind transparenla decizionalA in administralia
public[ cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In baza prevederilor al1.36 alin.(1) 9i alin.(2), lit."c", 9i ale art.45 alin.(1) coroborat cu afi.115
alin.(1) lit."b", din Legea nr.21512001 a adn'rinistlaliei publice locale, republicat5, cu modilicarile gi
comolet[rile ultelioare.

HOTARASTE:
cantitatea de iemn de 689 mc care va fi exploatatd din p[durea proprietate
publicd a oragului Tirgu L[pug in anul 2018, cu respectarea dispoziliilor legale privind exploatarea
masei lemnoase de persoane iuridice atestate de auloritatea publica centrala cale rispunde de
silvicultura.

Art.l. - Se aprobl

Art.2. - Se aproba modul de valorificare a cantitafii de 559 mc, dupd cum urmeaza:
- 66 mc lemn pentru foc Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil" Tirgu Ldpuq, pentrr-r gcolile
plinale gi grtdinilele in care incdlzirea se asiguld cu foc cu lemne;
- 60 mc lemn pentru foc Ljceul Teoretic ,,Petm Rareg" Tirgu Lipug Liceul Tehnologic pentru
centrala din Campusul $colar;

- 154 mc lemn pentru foc $coa1a Gimnaziala 'Nicolae Steinhardt"Rohia, pentru grldinilele,
qcolile primare qi gimnaziale in care incllzirea se asigrLri cu foc cu lemne;
- 31 mc lemn pentru fbc $coala gimr.raziala "Benko Felenc" Dirndcuqeni, unde incdlzirea se
asigurd cu foc cu lemne;
- 248 nc lemn pentru foc Unitatea de Asistenld Medico Sociall Tirgu Ldpug, unde incdlzirea
se asigurd cu foc cu lemne.

Art.3'Seaprobdatribuireacutitlugratuitdincantitateadelemnde|occepoatefiexploatata
Lipug' astfel:
din pddu[l-f,-roprietate publicd a oraqului Tirgu
' - 9, 1"-r, p.nttu foc Primdria Oragului Tirgu Ldpug;
-i
Ldpug
- 3? mc lemn pentru foc Biroul Dezvoltare Locald Tirgu

Art.A.

-

'

Prezenta se comunicd:
Biroului administralie publicd locall;

-

Biroului Agro Silvic;
Biroului venituri, financiar contabil;

-

Primarului oraqului Tirgu LdPuq;
Institulia Prefectului - judelul Maramureq'
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