CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140
Tel./fax 0263/380018; 380140; dumitra@bn.e-adm.ro

HOTARARE
privind modul de valorificare ~i preturile de vanzare a masei lemnoase, provenita din
produse accidentale I, din fondul forestier proprietate publica a comunei Dumitra
(APV 924)

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, 1ntrunit in ~edinta
extraordinara 1n data de 03.09.2021, 1n prezenta a 11 consilieri locali, ~edinta desfii~urata 1n
Sala de ~edinte a Primariei Dumitra, avand in vedere:
- adresa m·. 2388/01.09.2021 a Ocolului Silvie Feldru;
- referatul nr. 3578/01.09.2021 al Primarului Comunei Dumitra;
- Proiectul de hotarare nr. 44/01.09 .2021 privind modul de valorificare ~i preturile
de vanzare a masei lemnoase, provenita din produse accidentale I, din fondul forestier
proprietate publica a comunei Dumitra (APV 924 );
- anuntul nr. 3579/01.09.2021.2021 care a fast afi~at la sediul Primariei Dumitra;
- procesul-verbal de afisare m·. 3580/01.09.2021 si procesul-verbal de dezafisare m·.
3604/03.09.2021;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Dumitra m·. 13/26.03.2021 privind
aderarea 1n vederea asocierii, 1n conditiile legii, a Comunei Dumitra, cu terenul cu
vegetatie forestiera, proprietate publica a Comunei Dumitra, la Asociatia Silvica Anie~ si
Ocolul Silvie Feldru;
- Hotararea Consiliului local Dumitra nr. 23/28.05.2021 privind aprobarea volumului
de masa lemnoasa care se recolteaza 1n anul 2021 din fondul forestier proprietate publica a
Comunei Dumitra, administrat de catre Ocolul Silvie Feldru, a criteriilor, prioritatilor,
destinatiei ~i modului de valorificare a masei lemnoase respective, a preturilor de referinta
~i a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa respectiva;
- prev. art. 59, ait 60 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvie, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- prev. art. 4(1), art. 6, art. 12, art. 13, art. 20(5), (6), (7), art. 45(11)-(13), aii. 52(1)
din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile ulterioare, aduse prin
Hotararea Guvernului nr. 55/2019;
- art. 7 din Legea m . 52/2003 privind transparenta decizionala 111 administratia
publica;
In temeiul prev. art. 129(2) lit. c, art. 139(3) lit. g din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului m. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
HOTA.RA.$TE:

ART. 1: Se aproba pretul de referinta unitar de 133,315 lei/me, pentru masa
lemnoasa care face obiectul APV 924UP I Dumitra, ua 13-49, respectiv 405,72 me.
ART. 2: Se aproba vanzarea a 300 me lemn de foe pentru populatie (fag+gorun) la
pretul de 200 lei/n1c, scos 'in rampa la drum auto.
ART. 3: (1) Se aproba vanzarea lemnului de lucru gros, pentru populatie, dupa cum
urmeaza:
a) 50 me fag la pretul de 350 lei/me;
b) 50 me gonrn la pretul de 500 lej/mc.
(2) Persoanele interesate in achizitionarea lemnului de lucru, conform alineatului ( 1),
vor depune o cerere tn acest sens la Primaria Dumitra, pana la data de 10 septembrie 2021.
(3) Lemnul de lucru gros ramas disponibil dupa achizitionarea de catre populatie, va
fi scos la licitatie pentru agentii economici, pretul de pornire la licitatie fiind eel stabilit
conform alineatului (1 ).
ART. 4: Prczenta hotarare poate fi atacata 1n conditiile Legii nr. 554/2004 privind
contcnciosuJ administrativ, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.
ART. 5: Cu ducerea la indepHnire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
Comunei Dumitra.
ART. 6: Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afi~are la sediul
Primariei comunei Dumitra ~i se va publica in Monitorul Oficial Local pe pagina
wvvw.primariadumitra.ro.

ART. 7: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra cu:
Primarul comunei Dumitra, Ocolului Silvie Feldru, Institutia Prefectului - jud. B-N.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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OVIDIU CRISTEA
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I

NR. 34
DIN 03 .09.2021
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi "pentru" ~i o "abtinere"
locali prezenti.

din 11 consilieri

