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HOTARAREA

NR. 85

Din 27 decembrie 2021

privind aprobarea devizului de exploatare qi transport la beneficiar a masei lemnoase din partida 50030

qi 50031 constituit6 in fondul forestier proprietatea publicl a comunei Auqeu

Consiliul local al Comunei Augeu;

Lu6nd act de Referatul de aprobare nr.7940 din t6.12.2021 al Primarului Comunei Auqeu qi

Raportul de specialitate rc. 7991 din 16.12.2021, intocmit de dl.Cuc Aurel, referent, in cadrul

compartimentului urbanism;

Ydz6'nd adresa Ocolului Silvic Aleqd nr. 5854 din 16.12.2021, inregistrat[ la noi sub nr. 7938 din

t6.12.2021, prin caxe se soliciti aprobarea devizului de exploatare qi transport la beneficiar a masei

lemnoase din partida 50030 qi 50031 constituitd in fondul forestier proprietatea publicl a comunei;

Jindnd seama de raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socialI,

buget -finanfe, administrarea domeniului public qi privat , agricultur6, gospoddrie comunal6, servicii qi

comerf din cadrul Consiliului Local al Comunei Augeu;

in temeiul prevederilor Hot6rdrii de Guvern w. 71512017, pentru aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondut forestier proprietate publicd, cu modific[rile qi completdrile

ulterioare;
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inbazaprevederilor art.l29 alin.(2),Iit.,,c", art.139 alin.(3), lit.,,g,, qi art. 196 alin.(1) lit.,,a,, din
ordonanla de urgenfd nr. 5712019' privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

Consiliul local al Comunei Augeu,

TTOTANASTB:

Art' I Se aprob[ devizul de exploatare qi transport la beneficiar a masei lemnoase din partizile
50030 Ei 50031, constituita in fondul forestier proprietatea publica a comunei Auqeu, conform
proiectelor pentru exploatarea parchetelor qi actului de punere in valoare a masei lemnoase.

Art' 2 Se aprobd ca masa lemnoasd din partizile menlionat e la art. 1 sd fie utilizatd, de proprietar
pentru consum propriu.

Art. 3 Prezentahotdr6re se comunicd cu:
- Institulia Prefectului Judelul Bihor,
- Primarul Comunei Auqeu,
- Ocolul Silvic Alegd,
- La dosar.

Hotdrdrea a-fost adoptata cu un num6r de 8 voturi PENTRU, 2 voturi ABTINERI,....-... voturi
iUpOfruVA, din cei tO consilieri locali prezen[i( 10 consilieri locali in funcfie).
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MADAR FLORIN


