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CONSILIUL LOCAL        

 HOTARAREA 
Nr. 76  din  24.04.2017 

Cu privire la aprobarea modul de valorificare a volumului de masă lemnoasă care se recoltează 
in anul 2017 din fondul forestier proprietate publica al oraşului Tautii Magheraus 

Consiliul Locala al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 24.04.2017

Având în vedere:
- adresa Ocolului Silvic Tautii Magheraus  nr. 1831/2017 înregistrată la Primăria orasului 

Tautii Magheraus sub nr.   3794/2017;
- raportul de specialitate al Compartimentului Gospodarire Comunala nr. 3795/2017

            -       prevederile  Legii nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, republicata, cu modificările şi    
                    completările ulterioare; 
           -     prevederile art. 6 alin (1) din  Hotărârea de Guvern nr. 617/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- avizul secretarului orașului Tautii Magheraus,

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba valorificarea masei lemnoase care se recolteaza in anul 2017 din fondul forestier 
proprietate publica a oraşului Tautii Magheraus, din partizile-lista, anexa la prezenta hotarare, in 
volum de 2097 mc, dupa cum urmeaza:

 1275 mc rezultati din produse principale si produse rezultate din operatiuni de conservare sa 
fie valorificati ca masa lemnoasa pe picior prin licitatie publica;

 822 mc rezultati din produse secundare si produse rezultate din operatiuni de igienizare sunt 
necesari pentru consumul propriu al institutiilor aflate in subordinea Primariei orasului Tautii 
Magheraus si al persoanelor fizice de pe raza UAT Tautii Magheraus.

Art. 2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul orasului Tautii 
Magheraus prin aparatul de specialitate. 
Art. 3.    Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - judetul Maramures;
- Primarul oraşului Tăuţii Măgheraus

                 -Serviciului Financiar contabil
                - Compartimentului Gospodarire Comunala
                - Ocolul Silvic Tautii Magheraus

 Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al 
Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
                                                                        
                                                                        Presedinte de ședință
                                                                              Butoi Viorel

                     
                          
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti  14  consilieri din 14  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     
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