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JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

                                                                    HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea volumului de  masa lemnoasa produse accidentale II din fondul forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt ( partida nr. 2835-Plaiesu), a modului de 

valorificare  si stabilirea pretului in lei/mc  
 
         Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Avand in vedere HOTĂRÂREA nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ; 
        Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008;                                                                          
        Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, ambele 
inregistrate cu nr.271/09.01.2017;   
        Luand act de adresa nr. 164/05.01.2017, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt, prin care se 
solicita aprobarea volumului de  masa lemnoasa produse accidentale II din fondul forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt ( partida nr. 2835-Plaiesu), a modului de valorificare  si 
stabilirea pretului in lei/mc ; 
        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aproba volumul de  masa lemnoasa produse accidentale II  (conform anexei nr. 1  la 
prezenta hotarare). 
Art.2.Se aproba ca tip de valorificare a masei lemnoase( produse accidentale II din fondul forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, partida nr. 2835-Plaiesu), valorificarea directa a masei 
lemnoase ,, fasonat la drum auto ‘’. 
Art.3.Se stabiliste pretul de vanzare directa a masei lemnoase in faza ,,drum auto’’(conform 
anexeinr. 1 la prezenta hotarare). 
Art. 4.Se aproba exploatarea masei lemnoase de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt. (conform devizului 
centralizator pentru exploatare in regie proprie- anexa nr. 2 la prezenta hotarare). 
Art.5.Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate  . 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: B^rsan Ciprian Valeriu 

 
Contrasemnează, 

Secretar oraş, 
Jr. Laura Elena Maftei 
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