
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
pentru modificarea art.5 din HCL Solca nr.32/30.06.2015 privind

stabilirea pre{ului de pornire in vederea valorificirii, prin licitafie
public5, a unei cantiti{i de masi lemnoasi din Pidurea oriqeneasci

Solca

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd de cdtre d-nul Valeru! [6ranu-

Hofndr, primarul oragului Solca, inregistrat6 sub nr.3685 din 31.A7.2A$;
-Raportul de specialitate intocmit de citre d-nul Marian Lungu,

secretarul oragului Solca, inregistrat sub nr.3686 din 31.07.2015;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget, finan{e, administrarea domeniului public gi privat
al oragului, agriculturd gospod6rie comunald, proteclia mediului qi turism din
cadrul Consiliului Local al oraryului Solca;

-Adresa Ocolului Silvic,,Bucovina" Cdmpulung Moldovenesc
nr.3085/3 0.07 .2A15, inregistratdla Primlria oragului Solca sub

nr.3683131.07.2015;
-Actele de punere in valoare nr.825152-SV-16097865, nr. 825158-

SV-16097865 gi nr. 828053-SV-16097865 intocmite de cdtre Ocolul Silvic
,,Bucovina" C6mpulung Moldovenesc qi inaintate cu Adresa
ru.2720119.06.2015, ?nregistratd la Primdria oraqului Solca sub

nr.2982119.06.2415;
-H.C.L. Solca nr.51129.08.2005 privind aprobarea Contractului de

administrare a P6durii orIgeneqti Solca, incheiat intre Primiria oraqului
Solca qi Ocolul Silvic ,,Bucovina" Cdmpulung Moldovenesc qi a actului
adilional la acesta;

Jinind cont de prevederile Ordinului Ministerului Mediului gi

Pddurilor nr.189812010 pentru aprobarea Regulamentului de vdnzare a masei
lemnoase care se recolteazd anual din fondul forestier proprietate publicd a
statului administrat de Regia Nalionald a Pddurilor Romsilva, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit. b) qi art.45 alin.(3) din
Legea nr.21512001 privind administralia publicd 1oca15, republicatd, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;



IIOTARA$TE:

Articol unic. Art.5 din HCL Solca nr.32130.06.20l5 privind stabilirea
prelului de pornire in vederea valorificirii, prin licitalie public6, a unei

cantitAli de masd lemnoasi din Pddurea ordgeneascd Solca, se modific5 qi va

avea urmdtorul cuprins:
Art.S. Primiria oraqului Solca qi Ocolul Silvic ,,Bucovina"

C$mpulung Moldovenesc, care administreazd Pldurea ordqeneascd Solca,

vor aduce la indeplinire prezenta hotdrdre, in sensul organizdrii licitaliei de

masd lemnoas6 prevdnfid la art.l, art.Z qi art.3., cu respectarea

Regulamentului de vdnzare a masei lemnoase care se recolteazd anual din
fondul forestier proprietate publicd a statului administrat de Regia Naliona16

a Pddurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului qi

Pidurilor nr.L89812010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
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