
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. 20 

din data de 24 februarie 2021 
 

pentru însuşirea documentaţiei tehnico-econimice privind efectuarea 

lucrărilor de îngrijire curățiri necesare pentru realizarea compozițiilor de 

regenerare stabilite de amenajamentul silvic aprobat 

 

 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 Orașului Tășnad; 

 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-Contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tasnad înregistrat sub nr. 

3125/18.02.2021 si  Raportul Comisiei pentru buget, finante, programe de 

dezvoltare, industrie, agricultura, prestari de servicii, comert din cadrul  

Consiliului Local al Oraşului Tasnad înregistrat sub nr. 3620/24.02.2021;   

 Adresa Ocolului Silvic Codrii Sătmarului nr. 1218/07.12.2020, 

înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 20632/2020, 

 În baza art.3.1.10 și 3.1.14 - cap. III - Obligaţiile părţilor al Contractului 

de servicii silvice nr. 3504/2016, încheiat între Oraşul Tăşnad şi Ocolul Silvic 

Codrii Sătmarului; 

 Ţinând  cont de prevederile art.17 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (2) și (3) lit. 

g), ale art. 59 alin. (4) și (5) din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic 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 însuşeşte documentaţia tehnico-economice întocmită de 

Ocolul Silvic „Codrii Sătmarului” privind efectuarea lucrărilor de îngrijire – 

curățiri necesare pentru realizarea compozițiilor de regenerare stabilite de 

amenajamentul silvic aprobat, necesare a se efectua în anul în curs, pentru 

pădurea  proprietate publică a Orașului Tășnad, conform Anexei la prezenta 

hotărâre, parte integrantă din aceasta. 



 

 

 Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a lucrărilor în sumă de 7021 lei cu 

TVA. 

 Art. 3 – Se aprobă efectuarea lucrării şi preţul de valorificare pentru masa 

lemnoasă rezultată din lucrările de îngrijire – curățiri a arboretului, la prețul de 

50 lei/mc (TVA inclus). 

 Art. 4 – Suma aferentă lucrărilor de la art. 1 și art. 2 va fi decontată  din 

sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase, iar diferența dintre valoarea 

lucrării şi sumele încasate din masa lemnoasă valorificată se suportă din fondul 

de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform prevederilor art. 33 

alin. (3) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Tăşnad . 

    

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                ANEXA 

JUDEŢUL SATU MARE         LA HOTĂRÂREA NR. 20/2021 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ 

privind efectuarea lucrărilor de îngrijire – curățiri necesare pentru 

realizarea compozițiilor de regenerare stabilite de amenajamentul silvic 

aprobat 

 

 

 

- Memoriu Justificativ 

- Deviz Estimativ de Execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ 

privind efectuarea lucrărilor de îngrijire – curățiri necesare pentru realizarea 

compozițiilor de regenerare stabilite de amenajamentul silvic aprobat 

 

 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


