ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 8/2020
privind aprobarea preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din
Depozitul Orlat, în anul 2020
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
11.02.2020 ,
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. 78 /
27.01.2020,
Luând act de referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local aprobarea preţului pentru vânzarea directă a
lemnului fasonat în anul 2020 , din Depozitul Orlat , 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 directă din Depozitul Orlat către populaţie a
lemnului fasonat recoltat din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul
Silvic Cindrel RA , în anul 2020 , astfel :
Specia
Lemn
lucru
gros
( >40
cm
foioase ,>34c
m răşinoase)
1.Răşinoase
2.Fag
3.Stejari , paltin de
munte , cireş
4.Diverse tari
5.Diverse moi
6.Vârfuri , crăci ,
deşeuri*

370
320
450
300
270
-

Preţ –lei/m3 TVA inclus
Lemn lucru
Lemn subţire
mijlociu
(<24
cm
(24-40 cm
foioase
foioase
,<20cm
,20-34cm
răşinoase)
răşinoase)
270
190
280
280
300
280
280
250
-

280
220
-

Lemn de foc Lemn de
lobde(include foc
valoarea
manoperei
pentru
despicat)
120
310
280
310
280
310
250
-

280
220
120**

7. Lemn foc foioase
tari
(paletizat/ şemineu)
8. Lemn foc foioase
moi(paletizat/ şemineu)

min.
250 lei/
mst
min.
200 lei/
mst
170

9. Lemn foc foioase
din rampa primară
(capete , butuci)
*Pentru persoane /familii defavorizate , în limita prevăzută de A.P.V. , în perioada de autorizare a
parchetului; factor de cubaj = 0,2
**24lei/mst
Art. 2 :
Preţul pentru vânzarea directă din Depozitul Orlat către populaţie a lemnului fasonat
recoltat din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel
RA , în anul 2020 , stabilit potrivit art. 1 se reduce cu 25% pentru beneficiarii autorizaţiilor de
construire de pe teritoriul comunei Orlat , pentru lemnul necesar realizării construcţiilor respective.
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 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 : 11 februarie 2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
GIURCULEŢ IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
5EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX R.P.L. OCOLUL SILVIC CINDREL R.A

