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HOTĂRÂREA NR.41 

din data de 26 noiembrie 2020 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă preconizat a se recolta în anul 2021 din suprafața de fond 

forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mures 

 

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

Având în vedere: 

- adresa nr.4071/1211.2020 a RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului prin care solicită stabilirea volumului de masă 

lemnoasă care se va recolta în anul 2021 provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de 

Mureş; 

- referatul de aprobare a primarului privind stabilirea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2021 

provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mureş; 

- referatul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din aparatul propriu al primarului privind 

stabilirea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2021 provenită din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Vărădia de Mureş; 

- 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.129, alin.(2), lit.”c” şi alin.(6), lit.”a”, din OUG 57/2019 – Codul administrativ ;  

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

funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 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 volumul total de masa lemnoasă care se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietatea 

publică comunei Vărădia de Mureş, fără depășirea posibilității anuale de tăiere stabilită prin amenajamentul silvic, 

după cum urmează: 

- Produse principale – 1980 mc; 

- Produse secundare – 248 mc; 

- Produse igienă – 254 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, 

                                            Sorin Cauțun               CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 


