CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 123
Din 08 decembrie 2015
Privind aprobarea punerii în valoare a unei cantităţi de 479 m3 masă lemnoasă (421
mc fag, 19 mc stejar, 21 mc carpen, 10 mc paltin și 8 mc ulm), masă lemnoasă situată în
UP(Unitatea de producţie) nr. 1 Ștei, UA(unitatea amenajistică) 53 B, (Briheni, Valea Vacii),
din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului
Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul și expunerea de motive, înregistrate la nr. 3917/2015
întocmit de dl Stan Daniel Mădălin – inspector în cadrul Serviciului UAT din Primăria
oraşului Ştei, prin care solicită aprobarea punerii în valoare a unei cantităţi de 479 m3 masă
lemnoasă (421 mc fag, 19 mc stejar, 21 mc carpen, 10 mc paltin și 8 mc ulm), masă lemnoasă
situată în UP(Unitatea de producţie) nr. 1 Ștei, UA(unitatea amenajistică) 53 B, (Briheni,
Valea Vacii), din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al
oraşului Ştei.
Ţinând cont de prevederile Legii 46/2008 Codul Silvic, actualizată;
În temeiul art. 36, alin. 2), lit. „d” şi art. 36 alin. 6), lit. „a/ 18” , art. 45 și art. 115 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul Local al oraşului Ştei;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă punerea în valoare a unei cantităţi de 479 m3 masă
lemnoasă în UP(Unitatea de producţie) nr. 1 Ștei, UA(unitatea amenajistică) 53 B, (Briheni,
Valea Vacii) din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al
oraşului Ştei, astfel
1- 421 mc fag;
2- 19 mc stejar;
3- 21 mc carpen;
4- 10 mc paltin;
5 - 8 mc ulm;
Art.2 - Masa lemnoasă rezultată va fi folosită la centrala termică cu combustibil
solid (lemn) de la Primăria orașului Ștei și la instituţiile publice subordonate de pe raza
orașului Ștei care au astfel de centrale termice (cu combustibil solid- lemn), repartiţia
urmând a se face, ulterior, în baza unei hotărâri de consiliu.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul oraşului Ştei, Serviciul Financiar – Contabil şi Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei
oraşului Ştei .
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PETRIȘOR TRAIAN

Primarul oraşului Ştei;
Serviciul Financiar – Contabil din cadrul Primăriei oraşului
Ştei;
Seviciul U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului Ştei;
Afișaj pe site-ul instituţiei, www.primariastei.ro
Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

