
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILruL LOCAL

HOT;.RARE
privind valorilicarea unei cantititri de masd lemnoasi din Pidurea orSgeneasci

Solca, pentru nevoi proprii, la dispozi{ia Primiriei oraqului Solca

Consiliul Local al oraqului Solca, judepl Suceava;
AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive prezentat6 de cdtre d-nul Comel-Trifan Jehaniuc, primarul

oraqului Solca, inregistrat6 sub ff.1656 din 30.03.2018;
-Rapofiul de specialitate al Biroului bugercontabilitate, resurse umane, impozite

gi taxe locale din cadrul PrimS.riei oragului Solca, inregistrat sub nr.1657 din
30.03.2018;

-Raportul de ayrzarc la Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socialA, buget, finanle, administmrea domeniului public 5i privat al oraqului, agriculturi
gospoddrie comunal6, protecJia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al
oraqului Solca;

-H.C.L. Solca nr.5l/29.08.2005 privind aprobarea Contractului de administrare a

PAdurii ord$enegti Solca, incheiat intre Prim6ria oragului Solca qi Ocolul Silvic
,,Bucovina" Cimpulung Moldovenesc Ai a actului adilional Ia acesta;

- Actul de punere in valoare nr. 1303526 - SV - 16097865 pentru partida
172411303526, intocmit de cdtre Ocolul Silvic "Bucovina" CAmpulung Moldovenesc qi

inaintat cu adresa inregistratd la Primlria oragului Solca sub nr. 165 3/3 0.03.20 18.

in conformitate cu prevederile art.l Iit. e) din Regulamentul de valorificare a

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. rc.71512017;
in temeiul art.36 a1in.(2) Iit.c) 9i d), alin.(6) Iit.a) pct.l3 $i 14 $i art.45 alin.(3) din

Legea nr.21512001 privind admir,istralia publica local6, republicatd, cu modificirile 6i
completdrile ulterioare;

HOT;.RA$TE:

Art.l. Se aprobi valorificarea unei cantitdli de 114 m.c mas6 lemnoasd, (67 mc
lemn lucru gi 47 mc leml de foc) cu o valoare totalA de inventar de 16020,29 lei,
respectiv un prel de APV de 140,53 lei, conlorm actului de punere in valoare nr.
1303526 - SV - 16097865, pentru nevoi proprii, la dispozilia Primiriei oragului Solca.

Art. 2. Din cantitatea totale de 67 m.c. Iemn de lucru prev5zutd la afi.l., se

aprobi acordarea unei cantitali de 35 m.c. lemn de lucru, ca ajutor de urgenF, cu titlu
gratuit, dupd cum umeazA:



a) 15 m.c lemn de lucru doamnei Vlascu Awamia domiciliatd in oragul Solca,
strada Gheorghe Doj4 rx. 32;

b) 15 m.c lemn de lucru doamnei Paragciuc Maria domiciliati in oragul Solca,
strada Splaiul Independenlei, nr. 291

c) 5 m.c lemn de lucru domnului Za&e Mihu, domiciliat in oragul Solca, strada
Progresului, nr. 28.

Art.3. Primarul oraqului Solca, prin intermediul Ocolului Silvic ,,Bucovina"
Cdmpulung Moldovenesc, care administreaze P6durea ordqeneasc6 Solca, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei ho6rari.

PRE$EDINTE CONTRASEMNEAZA,
Valeru{ f, SECRETAR,

Ansqlica BAHAN-qs\\
Solca, 30 martie 2018
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