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H O T Ă R Â R E A  Nr.71 
din 30. 07. 2020 

privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul 
forestier proprietatea Comunei Rosiori 
 
       Având în vedere: 
                 -  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  și  Raportul de specialitate prin care se 
propune aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din 
fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori,  
       Ținând cont de : - Raportul nr. 2005/14. 07. 2020 privind fundamentarea prețului de valorificare a 
masei lemnoase din partida nr. 70026 PR.Rosiori, elaborat de OS Sacueni și fi șa de fundamentare nr. 
2005/14. 07. 2020 de fundamentare a prețului de valorificare a masei lemnoase fasonate, emis de OS 
Săcueni; 

- Actul de punere în valoare nr.  – BH – 239 elaborat de OS Săcueni 
- Fișa tehnico-economică pentru masa lemnoasă ce se exploatează în regie proprie, elaborat de 

OS Săcueni  
-  prevederile Legii nr. 46/2008 – modificată prin Legea nr. 133/2015 (art.60) , respectiv, art.4, 

art.6 și art.45 din H.G.nr.715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

        
       În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.c, (6) lit.b , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
Consiliul Local al Comunei Rosiori 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
      Art.1. Se aprobă prețurile de referință pe specii, grade de accesibilitate și pe sortimente conform anexei 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 2. Se aprobă preţurile de valorificare a masei lemnoase fasonate  provenită din partida nr. 70026, 
conform Fişei de fundamentare a preţului de valorificare a masei lemnoase prevăzută  în Anexa nr.2 – parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.3. Se aprobă modalitatea și preţul de valorificare a masei lemnoase rezultată din Raportul de 
fundamentare a valorificării masei lemnoase din partida nr. 70026 PR.Rosiori, Anexa nr. 3 - parte 
integrantă din prezenta hotărâre 
     Art. 4. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a cantităţii de 32 m3 de masă lemnoasă – lemn de foc - 
provenită din partida nr. 70026, fondul forestier proprietate Comunei Roșiori, aflat în administrarea 
Ocolului Silvic Săcuieni, pentru nevoile proprii ale  Primariei Comunei Rosiori. 
   Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/Contabilitate, Ocolul Silvic Săcuieni 
și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format 
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei                 
 
 
 
 
 
 
          
  Hotărârea a fost adoptată cu   13   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 consilieri în 

funcţie 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Papp Sandor-Imre 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


