
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea volumului de  material lemnos fasonat din fondul forestier  proprietate 

publica a Orasului Tirgu Neamt, stabilirea pretului in lei/mc precum si aprobarea exploatarii si 
valorificarii de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt 

 
            Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre Regia 
Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. Neamt in calitate de 
administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de proprietar ; 
            Avand in vedere art.4, alin. (1) lit.b din HG nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
           Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, 
ambele inregistrate cu nr. 15016/24.08.2016;   
           Luand act de adresa nr. 16275/20.09.2017, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt;  
           Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
          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  material lemnos fasonat din partida 2848 apartinand fondului forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, conform anexei  la prezenta hotarare. 
Art.2. Exploatarea si valorificarea masei lemnoase din partida 2848 se va face de catre Ocolul 
Silvic Tirgu Neamt, la preturile stabilite conform anexei  la prezenta hotarare. 
Art.3.Serviciul Juridic si Directia Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
lua toate măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate.  
                
Nr.__292__________ 
din    27.09.2017  
                                                                Preşedinte de şedinţă, 

               Consilier local, Vasile Luculescu                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                        Secretar oraş, 
                                         Cons.jur. }u]u Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:            18 
Pentru:               17 
Împotrivă: 
Abtineri:             1 
                                                   

 
 

 


