ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 4/2018
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al
Comunei Ozun în anul 2018

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 ianuarie 2018,
analizând Expunerea de motive a Primarului, Raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, raportul Comisiei de specialitate şi avizul
secretarului,
în baza art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
ținând cont de Hotărârea nr. 34/2017 privind revocarea HCL nr. 4/2017, respectiv,
asocierea comunei Ozun cu Asociaţia „Mikes”,
în conformitate cu prevederile art. 4, art.6 alin.(1), art.13, și art.45 alin.(1) – (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 –
Codul silvic, republicată,
în temeiul art. 36 alin. (2), lit. "c" şi alin. (5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă volumul maxim de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2018
din fondul forestier al Comunei Ozun, în posibilitatea de tăiere de 2262 mc, din care produse
principale 1283 mc., și produse secundare rărituri 979 mc.
Art.2. – (1) Exploatarea și valorificarea volumului maxim de masă lemnoasă ce poate fi
recoltat în anul 2018 se efectuează în două etape, în perioada ianuarie – iunie, respectiv, iuliedecembrie.
Art.2. – (2) Volumul de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat și valorificat în prima
etapă, este cuprinsă în APV-urile nr. 1212, 1213, 1258 și 1288, emise de Ocolul Silvic privat
Zagon, anexate la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
Art.3. – (1) Se aprobă asigurarea necesarului prevăzut de art. 6 alin. (3) din H.G. nr.
715/2017, după cum urmează:
a) pentru consumul populaţiei – APV nr. 1213;
b) pentru consumul propriu al proprietarului fondului forestier - APV nr. 1258.
Art.2. –

(2) Necesarul de lemn al populaţiei din raza unităţii administrativ – teritoriale al
comunei Ozun, conform prevederilor de la alineatul precedent, se valorifică prin vânzare
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare.
(3) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alineatului precedent, U.A.T.
Ozun va încheia un parteneriat cu Ocolului silvic privat Zagon.
Art.4. – Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior înscrise în APV nr. 1212 și
1288 la prețurile de referință stabilit în actul de punere în valoare.
Art.5. – Se mandatează Ocolului silvic privat Zagon cu pregătirea Caietului de sarcini, în
vederea executării art. 4 din prezenta, ce va fi aprobat la o ședință următoare.
Art. 6 – Se aprobă tipul licitației: licitație publică cu strigare. Procedurile prevăzute de
H.G. nr. 715/2017 vor fi parcurse prin grija Compartimentului administrativ gospodăresc din
cadrul Primăriei comunei Ozun.
Art.7. – Ia act de casarea actelor de punere în valoare de produse accidentale II având
numărul 566, 569 și 660, emise în anul 2015.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija secretarului comunei
Ozun.
Ozun, la 10 ianuarie 2018.
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