Romania
Judetul Valcea
Comuna Vaideeni
Consiliul local

HOTARAREANR.“
Privind aprobarea: exploatarii cantitatii de 179 m.c. de material lemnos, din fondul
forestier proprietate publica a comunei Vaideeni, judetul Valcea
Consiliul Local al comunei Vaideeni , întrunit în şedinţă ordinară în data de 27,0442018,
12 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie;
de
domnul
condusă
consilier Apostoloiu Radu Florin
este
Şedinta
Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Vaideeni,;
Referatul nr.2488/12,04.2018 prin care se propune achizitionarea de servicii de exploatare
cantitatii
de 179 mc lemn conform APV nr,9004/l 1.04.2018;
a
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
Tinand cont de prevederile:
- Art.62 si 63 din Legea nr.46/2008 Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare
- Actul de punere in valoare nr. 9004/2018;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Vaideeni;
- Raportul de avizare pentru legalitate intocmit de secretarul comunei;
S-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in

şedinţă la care participa un numar de

,

administratia publica

În temeiul art.45 din

şi

Legea 215/2001, privind administratia publică locală cu modificările
completările ulterioare, cu un numar de 12 voturi „pentru“ adoptă următoarea:
HOTARARE:

Art.1, Se aproba exploatarea cantitatii de 179 m.c. material lemnos din ua 35 A si ua 36 A din care
140 m.c lemn lucru, 14

mc coaja, 25 m.c lemn de foc

in valoare totala de 21320, 40 lei conform

sortimentelor prevazute in actul depunere in valoare;
Arf.2. Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase prevazuta la art.1 se constituie venit la
bugetul local al comunei Vaideeni, judetul Valcea
Art.}. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Primarul comunei Vaideeni-

domnul Baluta Achim Daniel.
Art.4. Prezenta hotărâre va ti făcută publică prin publicare şi afişaj si va fi comunicata Instituţiei
Prefectului judeţului Vâlcea, si compartimentului finaciar-contahil de catre secretarul comunei
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