COMUNA GUSOENI
JUDEŢUL VÂLCEA
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARAREA NR.33
P rivitor la : A probarea punerii in exploatarea a unui volum de 20,00
mc m aterial lem nos din islazul com unal B utari, necesar asigurării incalzirii
pe perioada de iarna a localului de şcoala cu clasele I-V III Gusoeni,
sediului Prim ăriei com unei G usoeni, sediului D ispensarului m edical
Gusoeni si punctului m edical G usoianca.
C onsiliul local al com unei G u s o e n i, întrunit in şedinţa extraordinara
din data de 07.12.2015 , la care p articip a un număr de 11 consilieri , din
totalul de 11 consilieri in funcţie;
V azand ca preşedinte de şedinţa ales este domnul Parcea Eugen.
L uând in dezbatere raportul Întocm it de viceprim arul com unei
Gusoeni, Înregistrat sub nr. 3098 din 14.10.2015 , prin care se propune a se
proceda la solicitarea Întocm irii docum entelor de punere in valoare masa
lem noasa necesara asigurării incalzirii sediului Prim ăriei, localul de şcoala
cu clasele I-V III G usoeni si sediului D ispensarului m edical si punctului de
lucru m edical G usoianca si P roiectului de hotarare initiat de prim arul
localitatii;
A vând avizul com un al com isiilor de specialitate;
V azand raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat sub nr. 3846 din 04.12.2015 , Întocm it de secretarul localităţii;
In conform itate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.c din Legea
n r.2 15/2001 privind adm inistraţia p ublica locala,republicata; HG 944/2015
pentru aprobarea R egulam entului de valorificare a m asei lem noase din
fondul forestier proprietate publică; L egea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in adm inistraţia publica, republicata; Legea nr. 46/2008
privind C odul Silvic, republicata.
In tem eiul art.45, a lin .l din L egea n r.2 15/2001 privind adm inistraţia
publica locala,republicata,cu un num ăr de 11 voturi pentru , adopta
urm ătoarea:

HOTĂRÂRE
A rt.l.- Se aproba punerea in valoarea si exploatarea a unui volum de
20,00 mc m aterial lemnos din islazul com unal Butari, necesar asigurării
incalzirii pe perioada de iarna a localului de şcoala cu clasele I-VIII
G usoeni, sediului Prim ăriei com unei G usoeni, sediului D ispensarului
m edical G usoeni si punctului m edical G usoianca.
A rt.2-Se im puterniceste P rim arul com unei Gusoeni sa organizeze si

sa dipuna m asurile necesare pentru exploatarea si transportul masei
lemnoase.
Art.3 - Prim arul com unei Gusoeni, va asigura ducerea la Îndeplinire
a prevederilor prezentei hotararii, iar secretarul o va com unica Prim arului,
se va duce la cunostiinta publica, inform ând C onsiliul Local asupra
m odului de aducere la Îndeplinire.

Gusoeni , 07.12.2015
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