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HOTARAREA NR. 20 DIN 30.04.2020
HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea valorificarii cantitatii de 200 mc. de material lemnos ce se valorifica la
drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca si a pretului de
pornire in licitatie/negociere
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 2303/21.04.2020 a primarului comunei Şinca,
raportul de specialitate nr. 2304/21.04.2020 de la Regia Publica Locala - Ocolului Silvic
Padurile Sincii R.A., precum şi adresa nr. 1581/16.04.2020 primita de la Regia Publica Locala Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. privind valorificarea cantitatii de 200 mc de material
lemnos ce se valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca si
a pretului de pornire in licitatie/negociere;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat cu
modificările şi completările ulterioare si de prevederile art. 1, lit. r), lit. q), lit. X), art. 6, art. 20, si
art. 52 din Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica si de H.C.L. Sinca nr. 78 din 29.11.2019
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al
comunei Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta;
Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. a) coroborat cu art. 3, lit. d), art. 139,
alin. 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a),art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 si art.198, alin.1 sialin. 2
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba valorificarea cantitatii de 200 mc., lemn rotund fag pentru
industrializare, SR2024/1993 cu diametrul la capatul subtire ≥ 24 cm., Clasa C (pentru cherestea)
ce se valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca la pretul
de pornire la licitatie/negociere, fara TVA, astfel:
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Stramba
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Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Şinca si Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.
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Prezentahotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturipentru, 13 consilieriprezenţi din totalul de 13
Prezenta s-a difuzat:
1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate.
1ex. Regia Publică Locală-Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A

