
RoMANle
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

uorAnAREA Nr. 2712021.

privind modificarea HotirArii Consiliul Local aI comunei Bixad nr.701202't ctr
privire la aprobarea volumului, modului de valorificare gi metodologia de

calcul a prefurilor de referintd pentru anul de producfie 202'1, al masei
lernnoase, care se recolteazi din fondul forestier proprietatea publici al

comunei Bixad

Consiliul Local al comunei Bixad, judeful Covasna,
intrtrnit in gedinld publicd orclinari din clata de 16 aprilie 2021,
AnalizAnd Referatul de aprobare a Primarului comunei Bixad privind modificarea

I-IotirArii Consiliul Local al comunei Bixad nr. 1012021cn privire la aprobarea volumului,
modr-rlui de valorificare gi metodologia de calcul a prelurilor de referintd pentru anul de
prodr-rctie 2021, al masei lemnoase pe picior, care se recolteazd din fondul forestier
proprietatea publici al comunei Bixad,

AvAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Bixad,
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bixad,
LuAnd i:r considerare:
- Legea m.4612008 Codul silvic, cu modificdrile gi completatdrile ulterioare,
- FlotdrAlea Guvernului nr. 71.512017 pentru aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public6, cu modificdrile gi
cornpletdrile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
eiaborarea actelor normative, republicatS, cu modificlrile gi cornpletdrile nlterioare,

inbaza art.L29 alin.(14) 9iintemeiulart.L39alin.(1) 9iart. 1.96alin.(1) lit.a) din
Orclonanta de Urgenti a Guvernului nr. 5712019 privind Codut administrativ, cLl

modificirile gi completf,rile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob5 modificarea art.2 al HotdrArii Consiliului Local al comunei Bixad
m,1'012021, cu privire la aprobarea volumului, modului de valorificare gi metodologia de
calcul a prelurilor de referintd pentru anul de productie 202L, al masei lemnoase, care se

recolteazd clin fondul forestier proprietatea publicd al comunei Bixad si va avea
urmitorul confinut:

,,4rt,2, Se aprobd modul de aalorificare n mnsei lemnoase proaenitd din fondul forestier
proprietaten publicd al comunei Bixad cu ,,mnsd lemnoasd pe picior" si ca ,,mnsd lemnonsd

fnsonntd". "



Art' 2' Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri se ins[rcineazd primarul
comunei Bixad qi Cornpartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bixad.

Comuna Bixad,la 16 aprilieZO2T

Pregedinte de gedinfi,
Ljgel Szabolcs Contrasemneazd,,

Secretar general al comunei
POST VACANT


