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HOTĂRÂREA NR.29 

din data de 29 mai 2020 

privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din 

fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2020 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară, 

Având în vedere: 

- adresa nr.1741/27.05.2020 a RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului înregistrată la Primăria comunei Vărădia de Mureş 

sub nr. 1427/27.05.2020 prin care  inaintează actele de punere în valoare de produse secundare provenită din 

fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mureş; 

- actele de punere în valoare nr. 3547, 3546  al RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului; 

- Prevederile art.60 alin.4, alin. 5 lit.c, art.62 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată cu modificările și 

completările ulterioare prevăzute de Legea 133/2015 ; 

- prevederile art.4 alin.1 și 2 , art.6 HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publica; 

- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit.”b” , art.121, alin.(1) şi alin.(2), art.123, alin.(1) şi alin.(2) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, 10 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile 

exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 

    In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

ART.1. Se stabilește modului de valorificare și preturile pentru materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier 

proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2020, fără depășirea posibilității anuale stabilită prin amenajamentul 

silvic, după cum urmează: 

- Partida 3546/ UP III, u.a.24A%, Rărituri, 140 mc, preț conf.APV 5,16 lei – prestări servicii - 55 lei/mc la care 

se adaugă prestarea de servicii dar nu mai mult de 70 lei/mc; 

- Partida 3547/ UP III, u.a.2A%,3B%, Rărituri, 94 mc, preț conf.APV 46,22 lei – prestări servicii - 50 lei/mc la 

care se adaugă prestarea de servicii dar nu mai mult de 70 lei/mc; 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza R.P.L. Ocolul Silvic Valea Muresului 

R.A. , administratorul fondului forestier al comunei Vărădia de Mureş şi Viceprimarul comunei Vărădia de Mureş . 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Arad; 

-  Primarului  şi Viceprimarului comunei Vărădia de Mureş; 

- RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului. 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  


