ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 57
din 25 octombrie 2021
privind aprobarea preţurilor de referință a licitației pentru exploatarea masei lemnoase fasonate
și al masei lemnose pe picior din fondul forestier al comunei Vărgata
pe anul 2021-2022
Consiliul Local al Comunei Vărgata, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere Decizia nr. 706/19.10.2020 al Directorului General al R.N.P. Romsilva
referitoare la preţurile de referinţă al masei lemnoase pentru anul de producţie 2021, pe specii/grupe de
specii, sortimente, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în
condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate
publică,
În temeiul prevederilor art. 2, lit. r). din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare prin legea nr. 175/14.07.2017 şi prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.1), alin.2), lit. d), alin.7) lit.r), art. 196 alin. 1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
Hotărăște
Art.1. Se aprobă Lista preţurilor de referinţă pe anul de producţie 2021-2022 pentru masa
lemnoasă din fondul forestier proprietate publică al comunei Vărgata administrat de R.N.P. Romsilva la
nivel judeţean pe specii/grupe de specii, sortimente, grade de accesibilitate şi tehnologii de exploatare,
aprobate prin Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului general al RNP Romsilva .
Art.2. Se aprobă exploatarea masei lemnoase din fondul forestier al comunei Vărgata - în volum
total de 165 mc în felul următor: exploatarea ca ” material lemnos fasonat” , ca lemn de foc către
populație provenit din partida nr. 60065 - destinat pentru asigurarea necesarului pentru consumul propriu
al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local care nu
desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al
persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al proprietarului/administratorului
fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective - prin intermediul
Direcției Silvice Mureș.
Art.3. Prețul de porn ire a licitației pentru exploatare este de 91.03 lei/mc. Valorificarea se va
efectua de către Comuna Vărgata.
Art.4. Se împuternicește Comitetul Director al Direcției Silvice Mureș să aprobe tipul licitațiilor
organizate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Vărgata, Instituţiei Prefectului
judeţului Mureş, Direcţiei Silvice Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general
al comunei Vărgata.
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