
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞTĂŞNAD
CONSILIUL ",OCAL

HOT ĂRÂREA Nr,1f.l.5'
din data de 29 septembrie 2016

privind aprobarea preţu r-ilor de vânza r-e a masei lemnoase din fondul forestier al
oraşului Tăşuad pe auul2016

Consiliullocal al oraşului Tăşnadjudeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 17015/2016 al Compartimentului buget-contabilitate din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad:
Având in vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tasnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Potrivit prevederilor l-lotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 4112016
privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru producţia anului 2016 a preţurilor de
referinţă a masei lemnoase pe picior;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 1lI. 61712016 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică;

În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările
ulterioare;

In temeiul prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c, ale alin. (5) lit. b) şi ale ari. 45
alin, (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată in anul
2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Ar-t. 1 - Se aprobă preţurile minime de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier al oraşului Tăşnad, partizile 394 SR şi 395 Acel, conform Anexe! nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă preţul de vânzare de 87 lei/m' pentru cantitatea de 180 de mi
lemne de foc necesară consumului propriu al unităţilor de interes local finanţate integral
sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activităţi
economice În sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 3 - Se aprobă preţurile minime de valorificare a masei lemnoasc din fondul
forestier al oraşului Tăşnad, partizile, 396 Ace I ~i397 Acc 1, conform Anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArI. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

DE
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ROMÂNIA
,JUDEŢUL SATU MARE
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ANEXANR.J J
LA HOTĂRÂREA NR. 105 12016

Preţ de valoriticare masa lemnoasă la drum auto,
partizile 394 SR şi 395 Acel

Nr. Panlda Felul Cantitate Preţ Valoare Preţ
(TI. N,. lucrării m' referinta prestări minim

(minimal) servicii propus
leii m1 exploatare leii leilm3

m'

1. 394SR Secundare- 325 26,79 60.00 sr.oo
rărituri

2. 395 Accidentale 82 31,91 60,00 92,00
Acel [

PREŞEDINTE DE
CONSILIER



ROMÂNIA
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ANEXA NR. 2 _...-
LA HOTĂRÂREA NR.lr1')_/2016

Preţ de valorificare masa lemnoasă pe picior,
partizile 396 Acel şi 397 Acel

Nr. Partida Felul Cantitate Preţ Preţ propus Treapta
crt: IVr. lucrării m' referinţa pornire d,

{minimal} licitaţie licita/le
lei/m3

lei/m3 5%

r. 396 Accidentale 239 41,79 137,00 6,85
Ace 1 1

---
2. 397 Accidentale '90 51,68 137,00 6,85

Acc l 1

PREŞEDINTE DE
CONSILIER


