ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.38/06.03.2012
privind marcarea cantităţii de 250 mc.lemn foc fag
şi stabilirea destinaţiei acesteia.
Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş,judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la marcarea,
inventarierea şi punerea în valoare a cantităţii de 150 mc.lemn foc fag din pădurea comunală
,,Coţana’’ si 100 mc.lemn foc fag din păşunea împadurită amenajată ,,Hotar’’, care să fie
valotificată către populaţie la preţul de 50 lei / mc. cu T.V.A. inclus , în urma cererilor aprobate de
către Primărie; referatul nr. 650 din data de 20.02. 2012 întocmit de către Opriţa Gheorghe –
referent în cadrul biroului urbanism; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi
3 din cadrul consiliului local şi amendamentul comisiei nr.3;
Având în vedere prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia,republicată cu modificările şi completările ulterioare ,ale art.36, alin (2),lit.c şi
art.115 din Legea 215 / 2001;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Aprobă marcarea, inventarierea şi punerea în valoare a cantităţii de 150 mc.lemn foc fag
din pădurea comunală ,, Coţana’’ si 100 mc.lemn foc fag din păşunea împadurită , amenajată ,,Hotar’’.
Art.2.Aprobă valorificarea către populaţie la preţul de 50 lei / mc. cu T.V.A. inclus, a
cantitătii 250 mc.lemn foc fag – câte 3 mc pentru fiecare familie, în urma cererilor aprobate de
către Primărie, iar înainte de repartizarea cantitătii, persoanele care au exploatat şi vor exploata
lemnul, vor curăţa rigolele colmatate.
Art.3.Lucrările silvo-tehnice vor fi efectuate de către Ocolul Silvic Valea Arieşului în baza
Contractului de prestări servicii existent .
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehnic;
Serviciului financiar-contabil;
Compartimentului juridic;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Pentru prezenta hotărâre s-a votat cu 13 voturi favorabile din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
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