
PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

 Avizat 

SECRETAR 

Davidoiu Ionut 

H O T A R A R E 

privind acordarea unei cantități de 18 mc lemn rotund din specia anin negru, pentru 

construirea unei stane in punctul ,,Belciuga” 

 

               Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 30.01.2020 

 

             Avand in vedere: 

-raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 10404/23.12.2019; 

-cererea domnului Tacu Iulian prin care acesta doreste sprijin cu material lemnos in 

vederea construirii unei stane; 

-Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Bezdead, 

judetul Dambovita-Unitatea de productie I Bezdead intocmit de proiectant S. C. TERRA 

ROSA PROIECT S. R. L. GIURGIU. 

-Prevederile H. G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 

-H.C.L. Bezdead nr. 34 din 28.03.2019 privind atribuirea directa a contractului de 

inchiriere pentru pajistile (izlazurile comunale) aflate in domeniul privat al comunei Bezdead 

Asociatiei crescatorilor de animale ,,Malu de Rasuna”; 

-Autorizatia de exploatare nr. 1472238/23.05.2019; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. (6), lit. ,,b”, art. 139 alin. (3) lit. ,,g” şi art. 

196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

Administrativ 

H O T A R A S T E 

                                                            

Art. 1. (1) Aprobarea acordarii cantității de 18 mc lemn rotund din specia anin negru  

domnului Tacu Iulian pentru construirea unei stane, in punctul ,,Belciuga”, pe terenul 

proprietate privata a comunei Bezdead. 

        (2) Domnul Tacu Iulian este membru in Asociatia crescatorilor de animale ,,Malu 

de Rasuna”, iar stana construita va putea fi folosita de locuitorii comunei ale caror animale 

sunt arondate pentru pasunat in punctul ,,Belciuga”. 

Art. 2. Cu inregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostinta publica a hotararii ce se 

va adopta se obliga secretarul general al comunei, iar ducerea la indeplinire se va face de 

catre primarul comunei. 
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