ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea şi aprobarea unor măsuri măsuri privind administrarea pădurilor
proprietate publică a comunei Ciocăneşti,judetul Suceava ,date în administrare ,în regim silvic, pe
bază de contract Directiei Silvice Suceava
Consiliul local al comunei Ciocăneşti,judeţul Suceava:
Întrunit în şedinţă ordinară,în data de 26 ianuarie 2011,analizând modul de valorificare a
masei lemnoase provenită din pădurile propietate publică a comunei;
Avînd în vedere:
- Expunerea de motive, înregistrată cu nr.3149/24.12.2010, a Primarului şi respectiv
Viceprimarului comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,iniţiatorii proiectului de hotărâre;
- Raportul nr.112 din 13.01.2011 al Compartimentului Agricol, din cadrul Primăriei
comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava, precum şi,
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei gospodărire comunală, protecţia mediului turism şi agricultură,avizul acesteia;
- prevederile contractelor de administrare a pădurilor proprietate publică a comunei
Ciocăneşti,judetul Suceava,încheiate între comuna Ciocăneşti şi Direcţia Silvică Suceava,prin
Ocoalele Silvice Iacobeni şi Cîrlibaba:
-nr.303/20.01.2003,cu modificările şi completările ulterioare efectuate prin acte adiţionale
la
contract ,pentru administrarea suprafeteţei de 925,40 ha ,teren cu vegetaţie forestieră amplasată pe
raza Ocolului Silvic Iacobeni;
-nr.1785/06.03.2003, cu modificările şi completările ulterioare efectuate prin acte
adiţionale la contract ,pentru administrarea suprafeteţei de 325,10 ha ,teren cu vegetaţie forestieră
amplasată pe raza Ocolului Silvic Cîrlibaba;
În conformitate cu prevederile art.12 şi art.17 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic,cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36,al.2,lit c,al.5,lit.a ,art.45,al.3,art.123,al.1 şi art.115,al.1 lit.b,din Legea
nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se stabilesc şi se aprobă următoarele măsuri privind administrarea pădurilor
proprietate publică a comunei Ciocăneşti,judetul Suceava ,date în administrare ,în regim silvic, pe
bază de contract Directiei Silvice Suceava:
a).-licitaţiile pentru valorificarea masei lemnoase să se organizeze la sediul Primăriei
comunei Ciocăneşti,judetul Suceava;

b).-efectuarea demersurilor necesare şi legale pentru aprobarea unei a doua mărci,care să
aparţină proprietarului şi să fie folosită de către acesta la punerea în valoare a masei
lemnoase.Asfel executarea marcării şi inventarierii arborilor destinaţi tăierilor,să se facă cu
aplicarea pe arbori a două mărci,a administratorului şi respectiv a proprietarului;
c).-avizul proprietarului acordat ,la contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe
picior,încheiat între administratorul pădurii comunale şi agentul economic câştigător al
licitaţiei,prealabil încheierii contractului.

Art.2.Măsurile astfel stabilite la art.1,vor fi comunicate administratorului,respectiv
Directiei Silvice Suceava şi de comun acord cu acesta se va proceda la identificarea mijloacelor
legale de realizare a acestora şi respectiv la modificarea prin act adiţional a contractelor de
administrare, în sensul celor stabilite.
Art.3.Primarul comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri şi se împuterniceşte pentru efectuarea demersurilor legale şi semnarea actelor
adiţionale la contractele de administrare.
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