RONIANIA
JUDETTIL SUCEAVA
ORA.SUL FRAS1N

CONSlLIUL LOCAL

HOTARA RE
privind stabilirea modului de valorilicare si a pretului pentru masa lemnoasa din padurea
proprietatea Primariei orasului Frasin pentru care s-au constifuit actele de punere in valoare
nr.52l5/2020. nr.521612020 st lit.521'712020 emise de catre Ocolul Silvic Fnsin
Consiliul local al orasuiui Frasin, judctul Suceava ;
Avand in vedere:
- adresa nr.11930 din 07.12.2020 a Ocolului Silvic Frasin cu privire la valoriflcarea masei
lemnoase pentru care s-au constituit actele de punere in valoarc ru.5215/2020. ff.5216/2020 si
rr.521712020 emlse de catre Ocolul Silvic Frasin :
- rel'eratul de aprobare prezentata de domnul ing.Balan Marinel primarul orasului Frasin,
iffegistat cu nr.11508 din 14.12.2020 r
- rapoftul inregistat cu nr.11509 din 14.12.2020 intocmit dc catre Biroul urbanism,mediu si
lbnd funciar r
- avizul Comisiei nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, llnanle,
administmrea domeniului publie gi privat al orasului, agriculturd, gospodarire comunalA,
proteclia mediului ;i turism, ilregistrat cu ru.11877 dtrl,22.122020 si al Comisiei nr.3 pentru
administratie publici locali. juridici gi de disciplind, apimrea ordinii si liniftii publice, a
drepturilor cetitenilor, iffegistral cu nr.118'78 dir,22.12.2020.
- prevede le anexei Ia H.G. rt. 1l5l20l'7 pentru aprobarea Regulamentului de valoritlcare a
masei lemnoase din fondul lbrestier proprietate publici

;

ln temeiul aft.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. ru.57/2019 privind Codul administratii'e,
cu modificarile si completarile ulterioare ,

LIOTARASTE:
Art.1 (1) Se aproba ca masa lemnoasa provenila din padurea proprietatea Orasului
Frasin, judetul Suceava pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nI 52i5/2020 emis
de cate Ocolul Silvic Frasin care leprezinta anexa nr.1 care face parle din prczenta hotararc. cu
un volum total brut de 14,1 mc sa fie valorificattr pe picior prin licitatic publica de catre

Primaria orasului Frasin, cu pretul de pornire de 160 lei/mc.
(2) Se aproba crietul de sarcini pri\ ind licitcria publica in r ederea valorificarii
masei lemnoase penhu care s-a constituit aclul de punere in valoare nr.521 5/2020 emis de catre
Ocolul Silvic Frasin conform anexei nr.2 care face pafic intcgrata din prezenla hotarare.
(1) Sc aproba ca masa lemnoasa provenita din padurea proprietatea Orasului
frasin, judetul Suceava pentru care s-a constiluit actul de puncre in valoare nr.5216/2020 eiris
de catre Ocolul Silvic Frasin care reprezinta anexa nr.3 care l'ace pa e din prezenta hotamrc, cu
un volum total brut de 292 mc sa lic yalorificatn pe picior prin licitatie publica de catre

ArL2

Primaria olasului Frasin, cu prctul de pornire de 200 lci/mc.
(2) Se aproba caietul dc sarcini privind licitatia publica in vedelea valorificarii
masei lemnoase pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.5216/2020 emis de cate
Ocolul Silvic Frasin conform anexei nr.4 care face parte integrata din prezenta hotararc'

Art"3 (l) Se aproba ca masa lemnoasa

provenita din padurea proprietatea Orasului
Frasin, judetul Suqeava pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.5217/2020 emis
de catre Ocolul Silvic Frasin care replezinta anexa nr.5 care face parte din prezenta hotat-are, cu
un volum total brut de 299 mc sa fie valorificata pe picior prin licitatie publica de catre
Pdmaria orasului Frasin, cu prctul de pornire de 190 lei/mc.
(2) Se aproba caictul de sarcini privind licitatia publica in vederea valorificarii
masei lemnoase pentu care s-a constituit actul dc punere in valoare ru.5217l2020 emis de catre
Ocolul Silvic Frasin conlorm anexei nI.6 care face parte integrata din prezenta hotarare.
Art.,l Primarul orasului prin compartimentele de specialitatc si Ocolul Silvic Flasin vor
aducc la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SED]NTA,
BRATI'ANI] AI,EXANDRA

CONTRASEMNEAZA.
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