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Proiect nr. 407/16.01.2019
HOTĂRÂRE

privind acordarea unei cantităţi de 100 mc lemn răşinoase de construcţie, cu titlu gratuit, 
domnului Carpea Vasile din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava,
Analizând :

- expunerea de motive a primarului comunei Poiana Stampei- domnul îng. Mezdrea Viluţ, înregistrata 
Ia nr. 408 din 16.01.2019;

) - raportul de specialitate înregistrat lanr. 409 din 16.01.2019
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecţia 
mediului si turism, înregistrat sub nr. 407 din 16.01.2019;
- cererea nr. 84 din 07.01.2019 a domnului Carpea Vasile, prin care solicită o cantitate de material 
lemnos pentru a-şi reconstrui locuinţa distrusă în urma unui incendiu.
- procesul verbal nr. 3 din 06.01.2019 al ISU Bucovina.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 litera „d”, alin. 6, lit. a), punctul 2, art. 45, alin. 1, din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă exploatarea cantităţii de 100 mc lemn răşinoase de contrucţie, din fondul 
forestier al comunei Poiana Stampei de către OS Doma RA

A rt 2. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a cantităţii de 100 mc lemn răşinoase de construcţie, 
domnului Carpea Vasile din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru reconstrucţia casei de 

j locuit distruse în urma incendiului din 06.01.2019

A rt  3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
Comunei Poiana Stampei, prin compartimentele de specialitate.

Art. 4. Prezenta Hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 
pentru exercitarea controlului de legalitate, Primarului comunei Poiana Stampei, Judeţul 
Suceava şi va fi afişată în condiţiile legii.
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