ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 66 din 27.04.2016

Cu privire la aprobarea metodologiei privind calculul pretului de referinta al masei lemnoase pe picior,
precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnose fasonate in
functie de specie si sortiment
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara la data de 27.04.2016
Având în vedere:
- adresa Ocolului Silvic Tautii Magheraus nr. 936/18.03.2016 înregistrată la Primăria orasului
Tautii Magheraus sub nr. 2929/28.03.2016;
- raportul de specialitate al Compartimentului Gospodarire Comunala nr.3967/25.04.2016
prevederile Legii nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- avizul secretarului orașului Tautii Magheraus,
Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba metodologia privind calculul pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si
calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnose fasonate in functie de specie si
sortiment cu anexele aferente
Art. 2.Se aproba preturile de referinta pentru anul 2016, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza
din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP- Romsilva in Tautii Magheraus
indiferent de specie si grad de accesibilitate pretul de calcul al valorii APV pentru coaja lemnului de lucru sa
fie de 2 lei/mc.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judetul Maramures;
- Primarul oraşului Tăuţii Măgheraus
-Serviciului Financiar contabil
-Compartimentului Gospodarire Comunala
- Ocolul Silvic Tautii Magheraus
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al Oraşului
Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
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