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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 31
din 28 aprilie 2011

 

cu privire la aprobarea procedurii de valorificare şi a procedurii de stabilire a preţurilor de pornire la licitaţie pentru vânzarea
materialului lemnos din fondul forestier

aparţinând municipiului Câmpulung Moldovenesc către operatorii economici atestaţi
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2011;   
                                                                       

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 5929 din 11.04.2011;
- Raportul Serviciului de venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc  înregistrat la nr. 5930 din

11.04.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile Art. 7 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
- Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică către agenţii economici aprobat prin

Hotărârea Guvernului României nr. 85 din 29.01.2004 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-Se aprobă procedura operaţională privind  valorificare a materialului lemnos din fondul forestier aparţinând municipiului Câmpulung
Moldovenesc către operatorii economici atestaţi conform anexei nr.1.

Art.2.-Se aprobă procedura de stabilire a preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialului lemnos din fondul forestier aparţinând
municipiului Câmpulung Moldovenesc către operatorii economici atestaţi conform anexei nr. 2.

Art.3.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48/2006,

privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru preţurile de începere a licitaţiilor la masa lemnoasă aparţinând domeniului public al municipiului
Câmpulung Moldovenesc, destinată agenţilor economici pe natură de produse, specii, sortimente dimensionale şi grade de accesibilitate se abrogă.

Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
Anexa 1 - Procedura de stabilire a preţurilor.

                  Anexa 2 - Procedura operaţională. 
                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Vasile Vargan
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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