
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMTINA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea destinaliei qi volumului de masd lemnoas[ ce se va exploata in anul 2014 din pddurea

comunal[ aparfin0nd domeniului public al comunei Putna , jude{ul Suceava

Consiliul Local al comunei Putna, judelul Suceava;
Avdnd in vedere :

- Adresa 10257 nr. din 23.01.2014 a Ocolului Silvic C6rlibaba;
- Adresele nr.10223 din 17.01.2014 qi nr.10266 din22.01.2014 a Ocolului Silvic Putna.
- expunerea de motive prezentatd, de D-ul Coroam[ Gheorghe - primarul comunei Putna , judelul Suceava;
- Raportul Compartimentului fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului ;

- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finanfe,
administrarea domeniului public gi privat, agriculturE, gospod[rire comunalS, proteclia mediului, servicii,
comerJ, urbanism qi amenajarea teritoriului;

In temeiul art.36, alin. (l) ,lit."c" qi art.45 din Legea m.21512001 privind administralia publica
localS, republicati ;

HOrAnASra :

Art. 1 Pentru anul2014 se aprob[ recoltarea unui volum de mas5 lemnoasd din pddurea comunalS
aparlinAnd domeniului public al comunei Putna, judelul Suceava in cantitate de 2843 m.c. .

Art.2 (1) Repartizarea pe destinalii a masei lemnoase ce urmeazd a se recolta qi valorifica in anul
2014, este urmdtoarea:
- 2143 m.c. masd lemnoasd, pe picior, cdtre agen{ii economici, prin licitalie publica , dupd cum urmeaz[:
a).1203 m.c. de peraza Ocolului Silvic Putna;

b). 940 m.c. de pe raza Ocolului Silvic Cirlibaba.
- 500 m.c. masl lemnoas[ la drum auto cdtre populafie, de pe ruza Ocolului Silvic Putna, dar nu mai mult
de 3 m.c.lemn construclii anual/nr. gospod[rie. Pentru cantit[1i mai mari de 3 m.c. este necesard

prezentarea unei autorizalii de construire.
- 200 rn.c. masa Iemnoasd la drum auto pentru nevoi proprii- aprovizionare
culturale, biblioteca comunal[, sediu primdrie, de pe ruza Ocolului Silvic Putna.

(2) Se stabilesc prelurile de vdnzare pentru masa lemnoasi, la drum auto,

gcoli, grddinile, cdmrne

c[tre populalie, in anul
2014, conform anexei laprezenta.

(3) Preful de pornire a licitaliei de v6nzare cdtre agenlii economici va fi stabilit de cdtre Consiliul
Local Putna, jude{ul Suceava , la propunerea qi solicitarea Ocolului Silvic Putna

Art. 3 Direclia Silvicd Suceava in calitate de administrator al fondului forestier proprietate publicd
a Primlriei comunei Putna qi primarul comunei Putna , judelul Suceava vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot[rAri.
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Anexa la H.C.L. ,r. d din 30.01.20i4

SPECIA

Lemn rotund de

raqinoase pentru
industrializare,

clasa C -
STAS 129411993

Lemn rotund de

radinoase pentru
constructii-

STAS 1040/1985

Lemn foc-
STAS

234011980

Rasinoase 180 85 40

SPECIA

Lemn rotund de

fag pentru
industrializare,
clasa C -STAS

202411993

Lemn rotund de

foioase pentru
constructii-

STAS
434211985

Lemn foc-
STAS

23411980
Cr[ci

Fag 16s 90 70 40

SPECIA

Lemn rotund de

diverse tari
pentru

industrializare,
clasaC- STAS

330211993

Lemn rotund de
fainoase pentru

constructii-
STAS

4342n985

Lemn foc-
STAS

234011980 Crdci

Diverse tari 16s 90 70 40

SPECIA

Lemn rotund de
diverse moi

pentru
industrializare,
clasa C-STAS

330211993

Lemn rotund de
foioase pentru
constructii -

STAS
434211985

Lemn foc-
STAS

23401t980 Cr[ci

Diverse moi ls0 75 40 35


