ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică
a comunei Șaru Dornei, județul Suceava, care urmează a se valorifica în anul 2022

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 8837 din 26.11.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9098 din 13.12.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 9240 din 20.12.2021.
Ținând cont de:
- adresa nr. 12037 din 25.11.2021 a Ocolului Silvic Vatra Dornei;
- prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- prevederile art. 3, art. 7 alin. (1) lit. b), art. 19 şi art. 59 din Legea nr. 46 din 19 martie 2008
privind Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. si art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă, în anul de producție 2022, recoltarea volumului de 4.5 mii mc. masă
lemnoasă, provenită de pe suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Șaru Dornei, județul
Suceava, în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru
control şi legalitate.
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