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          PROIECT  

 HOTARARE 
 

- privind aprobarea Parteneriatului  pentru vanzarea de lemn fasonat  catre populatie in 

anul 2021 

  

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  ordinara in data de 10.02.2021 

          
 Analizand propunerea de parteneriat   formulata de Ocolul Sivic Padurea Baogatii R.A.  prin 

adresa nr. 108/12.01.2021 inregistrata la UAT orasul Rupea cu nr. 275/21.01.2021 

 Avand in vedere prevederile: 

- Art. 59 alin 5^1 – 5^7 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic , cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

-  Art. 45 din HG nr. 715/2017 privind aprobarea regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier ,  

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

:    

 
          HOTARASTE: 

 

ART. 1 – Se aproba incheirea unui parteneriat intre   REGIA PUBLICA LOCALA 

OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII R.A  si UAT ORAȘUL RUPEA  
pentru vanzarea de lemn fasonat  catre populatie  si unitatile de interes local 

finatate integral sau partial din bugetul de stat  sau bugetul local in anul 2021  

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

  
ART. 2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea 

care va semna acordul de parteneriat.  

 

 
  

 

INITIATOR                                                                    CONTRASEMNEAZA    

PRIMAR                                                         Secretar  General UAT  

Ing. Opris Alexandru                     jr. Ioana Madalina Roman                  
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RAPORT DE APROBARE 

 

- privind aprobarea Parteneriatului  pentru vanzarea de lemn fasonat  catre populatie in 

anul 2021 

 
Analizand propunerea de parteneriat   formulata de Ocolul Sivic Padurea Baogatii R.A.   
 Avand in vedere prevederile: 

Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic , cu modificarile si completarile ulterioare, 

HG nr. 715/2017 privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier ,  
 

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

Propun aprobarea  incheirii unui parteneriat intre   REGIA PUBLICA LOCALA 

OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII R.A  si UAT ORAȘUL RUPEA  pentru 
vanzarea de lemn fasonat  catre populatie in anul 2021 asa cum a fost prezentata de 
Ocolul Sivic  

 

    PRIMAR ,  

   Ing. Opris Alexandru  
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