
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 15  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE                
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 19 
din data de 24 februarie 2021 

 

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase din fondul 
forestier al orașului Tășnad pe anul 2021 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 24 februarie 2021; 
 Analizând Referatul nr. 3123/18.02.2021 al Compartimentului Patrimoniu 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tasnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 
3125/18.02.2021 şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de 
dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 3619/24.02.2021; 
 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad 
nr.114/2020 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru producţia anului 
2021 a preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior; 
 În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu 
modificările ulterioare; 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c, ale alin. (6) lit. b) şi ale   
art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1 – Se aprobă prețul minim de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier al orașului Tășnad, pentru Partida nr.1074 – cantitate de 68 mc., 
conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează 
Primarul Oraşului Tăşnad. 
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ROMÂNIA                     ANEXA 
JUDEŢUL SATU MARE           LA HOTĂRÂREA NR. 19 /2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

Masa lemnoasa din fondul forestier al orașului Tășnad 
-  la drum auto – 

 
 

Nr. 
crt. 

Partida  
Nr. 

Felul 
lucrării 

Cantitate 
mc. 

Preţ 
referinţă 

(minimal) 
lei/mc 

Valoare 
prestări 
servicii 

exploatare  
lei/mc 

Pret minim 
de 

valorificare 
lei/mc fara  

TVA 

Preţ 
mediu 
propus 
lei/mc 

cu 
TVA 

1. 1074 
Ig 

Tăiere de 
igienizare 
a pădurii  

68 24,10 70,00 94,10 128,00 
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