
R OM A N I A
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E NR.13/2020

Privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a comunei Negreni care se poate exploata in anul 2020

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data 24.06.2020.
Având în vedere referatul d-nului primar nr.1813/22.05.2020 si raportul de specialitate

a d-nului viceprimar nr.1904/03.06.2020 cu privire la cantitatea, modul de exploatare şi
modul de furnizare a masei lemnoase care se poate exploata in cursul anului 2020, din
padurea proprietatea comunei .

- proiectul de hotarare al domnului primar , avizat favorabil de comisiile de
specialitate ale Consiliului local.

- prevederile din Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si
completarile ulterioare.

- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Legii nr. 265/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017

privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice

- Decizia 483/26.09.2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor —
Romsilva

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b şi art. 139 alin. (3) lit g ,
art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin (1) lit "a" art. 243 alin. (1) lit. "a" din - ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

ART. 1 Se aproba pe anul 2020, exploatarea unei cantitati de 2.723 m.c. masa
lemnoasa, conform cu A.P.V.-urile, care sunt emise din padurea proprietatea publica a
comunei Negreni.

ART. 2 Se aproba Regulamentul privind exploatarea şi vânzarea masei lemnoase
pentru anul 2020, prevazuta la art. 1, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

ART. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza, primarul si viceprimarul comunei
Negreni.

Nr.13 Consilieri total: 11
Din 24.06.2020 Consilieri prezenţi: 11

Votat pentru: 11
Împotrivă:-
Abţineri: -

Preşedinte de şedinţă,
Saracut Marius -Nicolae Contrasemnează secretar general al comunei Negreni

Secan Radu
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