
          ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

  

      

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun  

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 42 /2022 

 

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

Comunei Ozun, pe anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3828/07.04.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3877/11.04.2022 al primarului comunei 

Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 59, art. 60 alin. (9), art. 62-64 din Codul Silvic, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr. 715/2017; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. – (1) Se aprobă exploatarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

Comunei Ozun, în cantitate de 179.2 mc., potrivit APV nr. 2704, transmis de Ocolul Silvic 

Privat Zagon, anexă la prezentă hotărâre din care face parte integrantă.  

(2) Masa lemnoasă rezultată în urma exploatării va fi utilizată pentru consumul 

propriu al Comunei Ozun. 

ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul 

comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 

Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

             ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 
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