JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 20/2019

privind aprobarea volumului și a modului de valorificarea masei lemnoase prevăzut a se
recolta din fondul forestier proprietatea comunei Vetiș pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în ședință ordinară în data de 29.03.2019,
Având în vedere adresele nr. 895/21.03.2019 și nr. 896/21.03.2019 a Ocolului Silvic RA Ardud,
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 3.530/21.03.2019 a primarului comunei Vetiş,
precum si raportul de specialitate nr. 3.533/22.03.2019;
Raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr. 3977/29.03.2019,
Analizând prevederile art.4, 6și 59 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Ținând cont de prevederile art.4 şi art.5 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier național,
Respectând Amenajamentul Silvic,
În temeiul dispozitiilor art. 36 al. (2) lit. ‘c” ; art. 45 (3) si art. 115 alin. (1) lit. ‘b’ si alin. (3) din
Legea nr. 215/200l a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se aprobă volumul de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2019 din fondul
forestier proprietatea comunei Vetiș, în volum total de 940 mc, conform Anexei nr. 1.
Art. 2 Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica a comunei Vetiş ca ”masă lemnoasă pe picior” sau ca ,,lemn fasonat,, prin prestări servicii –
exploatare în regie proprie sau cu firme specializate în exploatări forestiere.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Primarului comunei Vetiș;
- Ocolului Silvic Ardud RA;
- Instituției Prefectului județul Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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