
       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase care se va recolta 
din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd 

 

 

 Consiliul local al orasului Alesd;  

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 14.950 din 10.12.2015 şi de rapoartele comisiilor 

de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Văzând adresa OS Aleşd nr. 4676 din 08.12.2015;  

 În temeiul prevederilor art. 60 alin(4) şi (5) lit.”a” din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, cu 

modificări şi completări, precum şi ale art. 53 lit.”a” din HG nr. 924/2015, pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

 în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 Se aprobă lista cuprinzând nivelul preţurilor de referinţă pe specii, pe grade de 
accesibilitate şi sortimente, prevăzute în anexele 1.1 – 1.5, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2 Se aprobă coeficienţii de ajustare a nivelului preţurilor de referinţă prevăzute la 
art.1, coeficienţi stabiliţi în funcţie de tehnologia de exploatare şi prevăzuţi în anexa 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 3 Nivelul preţurilor de referinţă prevăzuţi la art. 1 şi coeficienţii de ajustare prevăzuţi 
la art. 2, se folosesc la stabilirea preţurilor de referinţă ale masei lemnoase pe picior, calculate 
pentru fiecare partidă. 
 Art. 4 Preţurile de pornire al licitaţiei, pentru masa lemnoasă pe picior care se valorifică 
din fondul forestier proptrietate public a oraşului Aleşd, se fundamentează pornind de la nivelul 
preţurilor de referinţă pe specii, pe grade de accesibilitate, pe sortimente şi în funcţie de 
tehnologie de exploatare, aprobate prin hotărâre de consiliu. 
 Art.5 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Ocolul Silvic Aleşd 
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