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PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate
publică a oraşului Rupea, Partida nr. 1150694 din u.a. 61A cu un volum total de 897 mc.

Consiliul local al oraşului Rupea, judetul Brasov, intrunit in sedint publica lunara
ordinara in datade 21.09.2017

Examinând expunerea de motive a primarului orasului Rupea cu privire la aprobarea
modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului
Rupea, Partida nr. 1150694 din u.a. 61A cu un volum total de 897 mc.

Având în vedere adresa nr. 947/04.09.2017 emisa de RPL Ocolul Silvic Padurea
Bogatii S.A,.

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. t din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr.
46/2008 privind Codul silvic, republicată, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit. ,,c”, art. 123 şi ale art. 45 alin.(1)
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă valrificarea masei lemnoase prin exploatarea in regie proprie a  Partidei
nr. 1150694 din u.a. 61A, proprietatea orasului Rupea, cu un volum total de 897 mc din care
446 mc lemn de foc. Busteanul rezultat va fi scos la licitatie , iar lemnul de foc va fi vandut
catre populatia orasului Rupea.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului
Rupea .

INITIATOR VIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR Secretarul  orasului Rupea
Ec. Nicolae Liviu Bardas jr. Ioana Madalina Roman
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate
publică a oraşului Rupea, Partida nr. 1150694 din u.a. 61A cu un volum total de 897 mc.

Tinad cont de faptul ca trebuie rezolvata problema cetatenilor orasului Rupea , pentru
care nu este suficiebnta cantitatea de lemn de foc exploatata pana in prezent , nefiind
acoperite toate cererile de lemn de foc ale populatiei din orasul Rupea,

Având în vedere adresa nr. 947/04.09.2017 emisa de RPL Ocolul Silvic Padurea
Bogatii S.A,.

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. t din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr.
46/2008 privind Codul silvic, republicată, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit. ,,c”, art. 123 şi ale art. 45 alin.(1)
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prounem aprobarea valorificarii masei
lemnoase prin exploatarea in regie proprie a  Partidei nr. 1150694 din u.a. 61A, proprietatea
orasului Rupea, cu un volum total de 897 mc din care 446 mc lemn de foc. Busteanul rezultat
va fi scos la licitatie , iar lemnul de foc va fi vandut catre populatia orasului Rupea.

PRIMAR,
Ec. Bardas Nicolae Liviu



ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro

mail: contact@primariarupea.ro

Page 3 of 3

RAPORT DE SPECILITATE

Având în vedere adresa nr. 947/04.09.2017 emisa de RPL Ocolul Silvic Padurea
Bogatii S.A,.

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. t din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr.
46/2008 privind Codul silvic, republicată, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit. ,,c”, art. 123 şi ale art. 45 alin.(1)
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prounem aprobarea valorificarii masei
lemnoase prin exploatarea in regie proprie a  Partidei nr. 1150694 din u.a. 61A, proprietatea
orasului Rupea, cu un volum total de 897 mc din care 446 mc lemn de foc. Busteanul rezultat
va fi scos la licitatie , iar lemnul de foc va fi vandut catre populatia orasului Rupea.


