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HOTĂRÂRE
privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul
forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca

Consiliul local al Comunei Teaca, întrunit în ședință ordinară la data de 27.01.2022;
Avand in vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 282/ 14.01.2022 ;
- raportul compartimntului de specialitate nr. 283/ 14.01.2022;
- adresa nr.160/10.01.2022 a Ocolului Silvic Valea Sieului RA privind solicitarea aprobarii
prețurilor propuse pentru vânzara la licitație a masei lemnoase fasonate ;
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Teaca;
În conformitate cu prevederile :
- H.C.L. Teaca nr. 98/2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă și prețului de
referință al mesei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier-proprietate publică a
Comunei Teaca, în anul 2022
- Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 și art 20 alin (5) din Hotararea Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prețul de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate, specia gorun,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuternicește primarul Comunei
Teaca.
Art.3.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru” , 1 „abținere”, din
14 consilieri prezenți, din 15 consilieri în funcție.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului- Judetul Bistrita-Nasaud
-primarul comunei Teaca
-Ocolul Silvic Valea Sieului RA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vultur Ilie
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Contrasemnează,
Secretar general UAT,
Cioșan Ana

