
 

 

         ROMÂNIA 

         JUDEȚUL BIHOR 

           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică  
a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2020, 

precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte 
 
 

 Consiliul local al orasului Alesd;  
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 11689 din 10.12.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 11797 din 
11.12.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Văzând adresa OS Aleşd nr. 4824 din 06.12.2019; 
 În temeiul prevederilor art. 4 alin(1) și art. 6 alin(1) din HG nr. 715/2017, pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică; 
 În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. ”c”, art. 139 alin(1), alin(3) lit. ”g” și art. 
196 alin(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 Se aprobă lista de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a 
unităţii administrativ teritoriale Aleşd, propusă pentru a se exploata în anul 2020, precum şi 
modul de valorificare a fiecărei partide, după cum urmează: 

Nr. 

crt 

Partida Unităţi 

amenajistice 

Suprafaţa, 

- ha 

Produse Felul  

tăierii 

Volum  

brut, - 
mc 

Modul de 
valorificare 

1 30036 90B 5,30 Principale Conservare 347 M.I.fasonată 

2 30037 28-63;219-
220 

89,10 Igienă Igienă 152 M.I.fasonată 

 TOTAL *** 94,40 *** *** 499 *** 

 Art. 2 Masa lemnoasă valorificată se va folosi pentru consumul propriu al Primăriei. 

Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Ocolul Silvic Aleşd 
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Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) 


