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   HOTĂRÂREA 
Nr. 6  din  31.01.2023 

Privind aprobarea volumul de masă lemnoasă care se poate exploata în anul 2023, modul de 

valorificare al acestuia, prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior, aprobarea nivelului 

maxim al tarifelor pentru prestări servicii de exploatare precum și al prețurilor minime de 

valorificare prin licitație al lemnului fasonat. 

 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data 31.01.2023 

Având în vedere:  
- adresa Ocolului Silvic Ardud R.A.  cu nr. 67 din 09.01.2023 înregistrată la Primăria Orasului 

Tautii-Magheraus cu nr. 368 din 10.01.2023, prin care solicită aprobarea prețului minim de 

valorificare din rampă al lemnului fasonat. 

- adresa Ocolului Silvic Ardud R.A.  cu nr. 186 din 18.01.2023, prin care solicită aprobarea 

prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2023, respectiv a volumului 

de masă lemnoasă prevăzut a se recolta din fondul forestier proprietate publică al UATO 

Tautii-Magheraus pentru anul 2023 conform amenanjamentului silvic, modul de 

valorificare al acestuia, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări servicii de 

exploatare precum și al prețurilor minime de valorificare prin licitație al lemnului fasonat. 

- Referatul de aprobare al primarului, 

- Prevederile art. 1, lit (q),  art. 6, alin. 1 și alin. 2, art. 1 lit. r și lit. s,  art. 4 alin 1, art. 52 alin 

(1) și (2) din Anexa la H. G. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ; 

- prevederile  art. 59, alin 1, alin. 2, alin 3, art, 59, alin 5^3, alin 5^4 din Legea 46/2008 

Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art. 4 și art. 5 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 

național ; 

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

- avizul secretarului orașului Tautii-Magheraus,  

                  În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2,  lit b și c şi alin.4 lit a. din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. Se aproba volumul de masa lemnoasa de  2.130,00 mc care urmeaza sa fie exploatat in anul 

2023 din fondul forestier proprietatea orasului Tautii-Magheraus, conform extrasului din 

amenajamentul silvic, anexa 6 la prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a 

UATO Tautii-Magheraus ca fiind   „lemn fasonat” 

Art.3. Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 400 mc ce urmează  a se exploata din fondul forestier 

proprietate publică a UATO Tautii-Magheraus în anul 2023, necesar pentru consumul propriu al 

unitatilor de invatamant si alte unitati publice (camine culturale, biserici etc.). 

 



 

 

Art.4.  Se aprobă prețurile de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2023, pe specii/grupe de 

specii, grade de accesibilitate, sortimente dimenensionale și natura produsului, stabilite în condiții de 

piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 

unităților administrativ- teritoriale, conform anexelor 1-5 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări, pentru 

declanșarea procedurilor de achiziție prin SICAP, conforn anexeu nr. 7 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 6.  Se aprobă prețurile minime de valorificare prin licitație a lemnului fasonat, diferențiat pe 

specii și tip de tăiere, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 7.  Se aprobă prețul minim de valorificare din rampă al lemnului fasonat ( lemn de foc pentru populație ), 

începând cu data de 01.02.2023 după cum urmează: 

 

                                                320,00 lei/mc, preț cu TVA 

 

 

 

Art. 8.    Prezenta hotărâre se comunică la: 

 - Instituţia Prefectului - judetul Maramures; 

 - Primarul oraşului Tăuţii Măgheraus 

                       - Compartimentului Gospodarire Comunala 

               - Ocolul Silvic Ardud RA. 

 

 

 Art. 9.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al 

Primăriei Oraşului Tautii- Magheraus.             

 

 

 
                                                                 Președinte de ședință, 

                                                              Miholca Anamaria - Cecilia 

                  

        

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                               Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.6 din 31.01.2023 

5ex.CL/BCI 

 


