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 HOTARARE NR. 5/ 2018

privind destinatia si aprobarea volumului de masa lemnoasa prevazuta a se
recolta din padurea proprietatea comunei Ceru-Bacainti in anul 2018

       Consiliul Local al comunei Ceru-Bacainti judetul Alba;
       Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare privind destinatia  si aprobarea volumului de masa 

lemnoasa prevazuta a se recolta din padurea proprietatea com.Ceru-Bacainti
in anul 2018.

- raportul de avizare al comisiei de specilaitate nr.1 pentru activitati 
economico-financiare,agricultura,amenajarea teritoriului si 
urbanism,protectia mediului si turism;

       Avand in vedere:
- HG nr.1548/2006 privind repartizarea volumului maxim pe picior care poate

fi recoltat in anul 2017 din padurile proprietate publica a unitatilor 
administrativ teritoriale;

- HG nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului  de vanzare a masei 
lemnoase de catre detinatorii de fond funciar proprietate publica,catre 
agentii  economici;

- Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic;
- HG nr.617/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de valorificarea a masei

lemnoase;
- HG.nr.1174/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate 
publica ,catre operatorii economici,aprobat prin Hotararea Guvernului  
nr.85/2004;

- Legea nr.4/2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa
lemnoasa pe picior.

- art.36 alin.2 lit.c si alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala republicata;

- art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative;

- H.G nr.924/2015;

 



-  Art.19 si art.59 din Legea 46/2008 republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare;

- adresa nr.423/26.10.2017 a Ocolului Silvic Valea Ampoiului;
 In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,modificata si completata:

HOTARASTE

Art.1 Se aproba pe natura de produse cantitatile de masa lemnoasa conform 
prevederilor amenajamentului silvic pe anul 2017 dupa cum urmeaza:
- produse principale – 201 mc;
- produse de conservare – 163 mc;
- produse secundare – 56 mc;
- produse de igiena – 43 mc;

Art.2 Se va valorifica volumul de masa lemnoasa,prevazut a se recolta din 
padurea proprietatea  comunei Ceru-Bacainti pe anul 2018 dupa cum  urmeaza:
- pentru Scoala Generala Ceru-Bacainti  s-a repartizat cantitatea de 40 mc.
- pentru Primaria comunei Ceru-Bacainti s-a repartizat cantitatea de 40 mc.
- cota alocata de 80 mc esenta fag din UA65 se va exploata integral din 

prestari servicii exploatare si transport,contractate prin licitatie organizata 
de D.S Alba.

- cantitatea de 383 mc se va valorifica prin vanzarea catre agentii economici 
la licitatiile organizate de RNP.Romsilva – D.S Alba.

Art.3 Prezenta se inainteaza si se comunica:
- Institutiei Prefectului jud.Alba;
- Ocolul Sivic Valea Ampoiului;
- Primarul comunei Ceru-Bacainti.
- La dosar.
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