
ROMÂt~IA
JUD. SATU l\-lARE
ORAŞTĂŞNAD
CONSILIUl. LOCAL

IJOTĂRÂREA Nr. \\y,
din data de 28 iunie 2018

privind aprobarea preţurilor de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier
al oraşului Tăşuad pe anul 2018

Consiliul local al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul m.11 .675/2018 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 Tasnad si Raportul Comisiei pentru buget,
finante, programe de dezvoltare, indusrrie, agricultura, prestari de servicii, comert din
cadrul Consiliului Local al Orasului Tasnad;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad m.127
/2017 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru producţia anului 2018 a
preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior;

În baza prevederilor Legii mA6/2008 privind Codul Silvic, cu modificările
ulterioare;

In temeiul prevederile an. 36 alin. (1) şi (2) lit. c, ale alin. (5) Iit. b) şi ale an.
45 alin. (1) şi (3) din Legea nf. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
În anul 2007, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă preţul minim de valorificare a masei lernnoase din fondul
forestier al oraşului Tăşnad, conform Anexelor nr.! şi 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ANEXANR.l
LA HOTĂR..\REA NR. \\Cf 120U!
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ANEXA NR.2
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