ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 25/ 2020
privind aprobarea preţului pentru vânzarea către populaţie a materialului lemnos din rampa
primară, în anul 2020

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.05.2020 ,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA nr. 551 /
21.05.2020,
Luând act de referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local modificarea art. 1 din HCL Orlat nr. 8/2020
privind aprobarea preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul
Orlat, în anul 2020, precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art 45 din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d , alin. 7 lit. r , art. 133 alin.1 , art. 139 alin. 1 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Se stabileşte preţul pentru vânzarea către populaţie a materialului lemnos din rampa
primară recoltat din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic
Cindrel RA , în anul 2020 , astfel :
Specia
Lemn
gros
1.Răşinoase
2.Fag , stejari , diverse
tari
3. Diverse moi

Preţ –lei/m3 TVA inclus
lucru Lemn lucru
Lemn subţire
Lemn de foc
mijlociu
330
-

210
230

150
220

Vârfuri +
crăci
(conform
APV)
120
80
170
110

-

190

160

140

90

Art. 2 : ( 1 ) :
Livrarea lemnului de foc şi de lucru din rampa primară se va face către cetăţenii
care fac voluntariat în comuna Orlat (ex. pompieri etc) cazuri excepţionale , umanitare, beneficiarii
autorizaţiilor de construire.

( 2 ) : Cantitatea de lemn oferită la vânzare în rampa primară va fi limitată la cazurile
speciale aprobate de primărie conform art. 2 alin. 1 , majoritatea cotei destinată populaţiei fiind
vândută în continuare din depozite. În cazul foioaselor doar lemnul rotund (fag stejar , diverse tari ,
diverse moi ) care va fi transformat în lemn de foc va fi vândut din rampa primară , restul fiind
transportat în depozit pentru valorificare superioară.
Art. 3( 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 general al
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 Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 28 mai 2020
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