
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNSrLluL LOCAL PAULE9TI

HoTAnAREA NR.7 l2o'18

privind aprobarea procentului de 1% din valoarea masei lemnoase vdndute 9i incasate
in condiliile legii provenite din produse principale gi accidentale I

pentru constituirea fondului de accesibilizare

Gonsiliul Local al Comunei Piulegti, judetul Satu Mare, intrunit in sedinta

extraordinard din Og.O2.ZO18, la sediul Primdriei Piulegti, inbaza dispoziliilorart.39 alin.2 din
(ih

avAnd in vedere Expunerea de Motive prezentatd, precum 9i in conformitate cu

dispoziliile art. 44 din Legea nr. 215t2001 privind administrafia publicd locald, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare,
in baza informdrii Ocolului Silvic Ardud R.A. nr, 138/08.01 .2018, inregistratd la

sediul Primdriei Comunei Pdulegti sub nr. 301115'01.2018,
in baza prevederilor Legii nr. 4612008 privind Codul

modificarile si completarile ulterioare,
inbaza art..4 si art. 5 din cadrul Legii nr.5612010 privind

la cunostinta publica si se va comunica prin grija

teritoriale, Institutiei Prefectului Judetul Satu Mare,

forestier na[ional, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2lit. c, coroborat cu alin' 5, lit. b, arL' 45

alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215l2OO1 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare:

HOTAnA$rE:

Art.1. Se aproba constituirea fondului de"accesibilizare in procent de 1% din

valoarea rnasei lemnoase vAndute anual, respectiv incasate in conditiile legii, provenite

din produse principale gi accidentale l, de cdtre administratorul fondului forestier al

Comunei Pdulegti, judelul Satu Mare.

Art.2. Fondul de accesibilizare a padurilor este un fond purtator de dobanda, iar

sumele ramase disponibile din acest fond la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza

in anul urmator, cu aceeasi destinatie'
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinleazd Primarul

Comunei Pdulegti.
Art. 4. Prezenta se aduce

secretarului unitatii administrativ
precum 9i p5(ilor imPlicate.

Silvic, republicata, cu

accesibilizarea fondului

Piulegti 09.02.2018

Contrasemneaz6,
Secretarul Comunei Pdulegti

Bernat Manuela Eva(x
/\ -)

PRE$EDINTE DE 9EDINTA

Prezenta hotdrAre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art 45

din Legea nr.215 t2001 republicat6, modificatd 9i completatd

Nr total al consilierilor in funclie 15

Nr total al consilierilor prezenti 14

Nr total al consilierilor absenli 1

Voturi pentru 14

Voturi impotrive 0

Abtineri 0
int: 4 ex.


