
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 109/2017 
cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică și pentru populație al masei 

lemnose pe picior și fasonat la drum auto, provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei 

 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna. 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei penetru materialului 
lemnos, provenind din  pădurea, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere art. 59  si art. 60 din Codul Silvic şi prevederile art.12 din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobată prin Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publica , din HG nr. 715 / 2017. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit c, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. b  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a cantităţii de 6223 mc masă 
lemnoasă pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, 
conform anexei, care face parte integrantă la prezenta.  

Art. 2. - Se aprobă vanzarea pentru populatie a cantităţii de 72 mc masă lemnoasă , 
fasonat la drum auto,  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, 
conform anexei, care face parte integrantă la prezenta 
 Art. 3. – Stabileşte preţul de pornire a licitaţiei si pentru populatie a masa lemnoasă pe 
picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, conform 
anexei, care face parte integrantă la prezenta.  
 Art. 4. – Prevederile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre se aplică începând cu 15.12. 
2017. 
 Art. 5.– Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului. 
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