ROMANIA
JUDETUL SATU.MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CULCIU

HOTARAREA Nr. 3312017
privind aprobarea modului de valorificare, a unor caniitdti de masd klmnoasi din partida
993346 lg; administrat de Ocolul Silvic Satu-Mare
Avand in vedere:
- Expunerea de motive Nr. 1925/2017 aPrimarului Comunei Culciu;
- Raportul Compartimentului contabil 9i achizilii publice din Aparatul de specialitate al primarului
comunei Culciu;
- - raportul Comisiei de specialitate al consiliului local Culciu pentru probleme de agriculturA, activitdli
social-culturale, culte, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecJie copii, tineret, spofi, juridic gi de disciplini
- - raportul Cornisiei de specialitate pentru probleme de activitdli economico-financiare, inv[![mdnt,
sdndtate , familie, munc6, proteclie sociald., protecJie mediu , turism
- Contractul de administrare Nr.3/201 1 incheiat intre comuna Culciu qi Ocolului Silvic Satu-Mare
- Adresa Ocolului Silvic Satu-Mare Nr. 283 8/08-05-2017 privind solicitarea aprobdrii prin HotirAre a
Consiliului Local al Comunei Culciu a modului de valorificare a unor cantitili de masA lemnoasA din partida

993346lg
- HotIrArea Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 8/2017 privind apobarea volumului qi modului de
valorificare a masei lemnoase care se recolteazd. din fondul forestier propdetate a comunei Culciu, gospoddrite
pe baze de contract de cltre Ocolul Silvic Borleqti gi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017
- HotdrArea Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 9120),7 privind apobarea pretului de referinJ[ al
masei lemnoase pe picior care se recolteazi din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodlrite pe
bazd de contract de cltre Ocolul Silvic Borlegti 9i Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017
- Prevederile art. 4; alin. ( 1) lit. b) ; art. 13, afi.20, alin. (5) gi art. 45 din HGR Nr. 61712016 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publiclL,
In temeiul prevederilor art.36, alin. (9) 9i afi.45, alin. (1) din Legea Nr.2l512001 privind Administralia
Publici Locali, republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in sedintA ordinara la data de 29-06-2017:
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