ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 26 / 2016
privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7 / 2016 privind stabilirea preţului de vânzare pentru
populaţie a masei lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din
fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.03.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrelul RA nr. 331
/ 2016 ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare stabilirea preţului de vânzare
pentru populaţie a masei lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din
fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA , precum
şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile H.C.L. Orlat nr. 12 / 2012 privind reorganizarea Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA , prevederile capitolelor VII-IX din titlul III al Legii nr.
46/2008 – Codul Silvic , art. 61 alin. 1 din H.G. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , art. 484 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal , art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările
şi completările ulterioare , art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative , republicată ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. e , art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Articolul 1 al H.C.L. nr. 7 / 2016 privind stabilirea preţului de vânzare pentru populaţie a
masei lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu
Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA se modifică şi va avea următorul
cuprins:
,, Art.1 : Se stabileşte preţul de vânzare pentru populaţie a masei lemnoase fasonate la
drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA astfel :
Sortiment (diametru la capăt subţire )

Preţ cu TVA lei/mc

Lemn lucru răşinoase gros ( > 34,1 cm)
Lemn lucru răşinoase mijlociu (20,1 – 34 cm )
Lemn lucru răşinoase subţire ( <= 20 cm )
Lemn foc răşinoase
Lemn foc foioase tari
Lemn foc foioase moi
Lemn lucru fag gros ( >40 cm )
Lemn lucru fag mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn fag subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru stejar gros ( >40 cm )
Lemn lucru stejar mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn stejar subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru diverse tari gros ( >40 cm )
Lemn lucru diverse tari mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn diverse tari subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru diverse moi gros ( >40 cm )
Lemn lucru diverse moi mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn diverse moi subţire ( < 24 cm )

180
150
110
65
110
75
150
130
110
180
140
110
150
130
110
100
90
75

Art. 2 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat.
( 2 ) : Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat .
( 3 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat şi Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel
RA cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 31 martie 2016
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
PĂRĂU GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
5EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR

1 EX DOSAR HCL
1 EX RPL OCOLUL SILVIC CINDREL RA

