
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A Nr. fbl_
din data de 26 octombrie 2017

privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier al oraşului Tăşnad pe anul 2017

Consiliul local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr.19905120 17 al Compartimentului patrimoniu din cadrul

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

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

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 76/2017
privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru producţia anului 2017 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. 617/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică;

În temeiul prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c, ale alin. (5) lit. b) şi ale art.
45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată
în anul 2007, cu modificările ulterioare;

(
HOT ĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă preţurile minime de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier al oraşului Tăşnad, partizile 578 Acel şi 581 SR, conform Anexei
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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Nr. total al consilierilor locali in functie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenti: O
Voturi pentru: 14
Voturi împotrivă: O
Abtineri: O



ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. Jbl 12017

Preţ de valorificare masa lemnoasă fasonată la drum auto

(

Nr. Partida Felul lucrării Cantitate Preţ Valoare Preţ minim Preţ
crt. nr. ml referinţă prestări de mediu

(minimal) ... valorificareservicn propus
lei/m ' exploatare lei/m' lei/nr'

lei/rrr'
l 578 T. accidentale l 270 42,04 59,5 101,54 168,29

Acc1
2 581 SR Secundare - 215 37,05 59,5 96,55 185,07

Rărituri

\


