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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masă lemnoasă din fondul forestier al

comunei Recea pentru Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de
30 mai 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al primarului,
raportul  biroului financiar-contabil, avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiei de
specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare şi a  Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru
agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;

În conformitate cu prevederile :
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată,
b) art.8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
c) HG nr.715/ 2017 – prin care s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase

din fondul forestier proprietate publică   a Deciziei nr.706/2020 și a Deciziei nr.566/2018 a
Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință
prevăzute în anexele 1-5 din decizii;

d) Legii nr.273/2006 a finanţelor publice, modificată;
Existând Adresa nr.2444/2022 a Ocolului Silvic Tăuții Măgherăuș pe raza căruia comuna Recea

deţine pădure  şi  prin care ni se solicită aprobarea preţurilor de referinţă necesare pentru valorificare
masă lemnoasă şi preţurile de pornire la licitaţie pe picior pentru partizile specificate;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de
Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă prețul de pornire la licitație de 273 lei/mc pentru masa
lemnoasă,  pe specii/grupe de specii/ grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi
natura produsului  pentru  Partida 796/2200150600 Pr.2   conform Tehnologiei de
exploatare nr.2443/11.05.2022 și a fișei tehnice și economice;

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Compartimentul financiar-contabil, Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș, Primarului și
secretarului general al comunei Recea.

INIŢIATOR
              Primar  AVIZAT
   Octavian PAVEL     Secretarul General

                    Maria PETRUŞ

Recea la 24 mai  2022


