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H O T Ă R Â R E A     N R 

                                                                             Din    
privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    

U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 
 

     Consiliul local Comuna Şincai jud Mureş, 
Având în vedere   
-Referatul de aprobare la PROIECTUL DE  HOTARARE privind aprobarea  
exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. nr. 2553/21.10.2019 
-Actul de punere in valoare nr. 6017/25.09.2019  emis de Ocolul  Silvic  Ludus 
        Ţinând cont de prevederile: 
- art. 6, pct. (9) şi ale art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
Administrația publică, republicată 
    În temeiul prevederilor  art. 129, alin (6), lit b) şi  ale art 196, alin (1), lit b)  
din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
                                  HOTĂREŞTE: 
 
            Art.1  Se aprobă   exploatarea  volumului de  lemn - care provin din 
pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI.  in cantitate de  77    mc .  pe 
raza  Ocolului Silvic Ludus. Preţul vânzări   este de  minim  200 lei/mc . 
 
          Art. 2.  Cu ducere la îndeplinirea  prezentei   se încredinţează viceprimarul  
Comunei Şincai. 
                 
                                                                           Preşedinte de  şedinţă  
                                                                                    
        Contrasemnează  
        Secretar General 
   Suciu Ludovica Emilia    
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PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 

 

 
     Consiliul local Comuna Şincai jud Mureş, 
Având în vedere   
-Referatul de aprobare la PROIECTUL DE  HOTARARE privind aprobarea  
exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. nr. 2553/21.10.2019 
-Actul de punere in valoare nr. 6017/25.09.2019    emis de Ocolul  Silvic  Ludus 
        Ţinând cont de prevederile: 
- art. 6, pct. (9) şi ale art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
Administrația publică, republicată 
    În temeiul prevederilor  art. 129, alin (6), lit b) şi  ale art 196, alin (1), lit b)  
din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
                                  HOTĂREŞTE: 
 
            Art.1  Se aprobă   exploatarea  volumului de  lemn - care provin din 
pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI.  in cantitate de  77    mc .  pe 
raza  Ocolului Silvic Ludus. Preţul vânzări   este de  minim  200 lei/mc . 
 
          Art. 2.  Cu ducere la îndeplinirea  prezentei   se încredinţează viceprimarul  
Comunei Şincai. 
 
                 
                                                                           PRIMAR 
                                                                    HUZA GRIGORE  
 
      Avizat pentru legalitate  
            Secretar General 
       Suciu Ludovica Emilia   
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                                     REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 

 

 
Primarul comunei Sincai, 
 Avand in vedere că se apropie sezonul rece şi ca urmare a solicitărilor 
locuitorilor comunei cu privire la necesarul de lemne pentru încălzirea locuinţelor 
pe timpul iernii şi ţinand cont de Actul de punere in valoare nr. 6017/25.09.2019    
emis de Ocolul  Silvic  Ludus propun spre aprobare  exploatarea  volumului de  
lemn - care provin din pădurea proprietatea   unităţii administrativ teritorială  
Şincai in cantitate de 77 mc .  pe raza  Ocolului silvic Ludus . 
 Preţul vânzării   propus este de  minim  200 lei/mc . 
 
Valorificarea   materialului lemnos   se va face prin vanzare directă. 
                           
                                                                                  
 
 
                                                                                         PRIMAR 
                                                                    HUZA GRIGORE  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 

 

 
Avand in vedere Actul de punere in valoare nr. 6017/25.09.2019    emis de 
Ocolul  Silvic  Ludus. 
PROIECT DE  HOTARARE privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - 
care provin din pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI.este intocmit 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare . Drept urmare se acordă aviz 
favorabil. 
                           
                                                                                  
 
 
                                                                             Viceprimar 
                                                                 PANCZEL SZILAMER 
 


















