ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
HOTĂRÂREA
Nr. 165 din 31.10.2018
Cu privire la aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2019

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara la data de 31.01.2018
Având în vedere:
- adresa Ocolului Silvic Ardud R.A. nr. 4854/23.10.2018 înregistrată la Primăria Orasului Tautii
Magheraus sub nr. 12.614/24.10.2018;
- raportul de specialitate al Compartimentului Administrare Patrimoniu nr.12.873/30.10.2018
prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 1 lit. r si lit. s din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică -Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 715/2017
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- avizul secretarului orașului Tautii Magheraus,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.Se aproba preturile de referinta pentru anul 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate,
sortimente dimensionale si natura produsului, stabilite in conditii de piata pentru masa lemnoasa pe picior, care
se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a UATO Tautii Magheraus, care se vor utililiza pentru
calculul pretului de valorificare a actelor de punere in valoare, conform anexelor la prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judetul Maramures;
- Primarul oraşului Tăuţii Măgheraus
- Compartimentului Administrare Patrimoniu
- Ocolul Silvic Ardud RA
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al Oraşului Tautii
Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
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