
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
Privind stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2020 din fondul forestier

proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - Comuna Moroeni

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edintii ordinara, astiizi, 17
decembrie 2019,

Avand in vedere:
-necesitatea valorificarii masei lemnoase, conform amenajamentului silvie cu valabilitate din

anu12012;
-Adresa nr. 15.189 din 29.11.2019 transmisa de Primaria comunei Moroeni Ocolului Silvic

Pucioasa privind necesitatea comunicarii volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi cecoltat in anul
2020;

-Adresa nr. 15.759 din 9.12.2019 transmisa de catre Ocolul Silvic Pucioasa, inregistrata la nr.
15.798 din 11.12.2019, privind volumul de masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltata in anul 2020,
conform amenajamentului silvic cu valabilitate din anu12012;

-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, inregistrat la nr. 15.799 din 11.12.2019,
privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind stabilirea volumului de masa lemnoasa care
se recolteaza in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale -
Comuna Moroeni;

-Raportul secretarului comunei, inregistrat la nr. 15.800 din 11.12.2019, privind proiectuI de
hotarare privind stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2020 din fondul
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - Comuna Moroeni;

-Prevederile art. 4 alin. 1 lit. b), art. 6 ~i art. 10, alin. 3 din HG nr. 715/2017, pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile art. 19 ~i art. 59 din Legea nr. 46/2008 republicata, privind Codul silvie, cu
modificarile ~i completiirile ulterioare;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) ~i d) alin. (6) lit. b) ~i alin. (7) lit. r) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOT ARASTE:

~MNEAZA,
secretar~ orghe Claudiu George

Nr. 88
Moroeni: 17.12.2019

Art. 1
Se aproba volumul de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2020 din fondul forestier

proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - Comuna Moroeni, dupa cum urmeaza:
-produse principale - 195 mc;
-lucrari de conservare - 11 mc;
-produse secundare - 483 me, in total 689 mc.
Art. 2.
Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul comunei Moroeni prin

compartimentele din subordine, iar pentru comunicare se obliga secretarul comunei, in cel mult 10 zile
lucratoare de la data adoptiirii, iar aducerea la cuno~tintii publica se face in eel mult 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect.
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