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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                             

HOTĂRÂREA NR. 38

din 14.12.2016

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus spre valorificare în anul 2017, modul de 

valorificare, prețul de referință precum și stabilirea prețului de strigare al licitației din partida APV 

6220 

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2016;

            Având în vedere:

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 3688/07.12.2016 precum și avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 3689/07.12.2016;

- adresa Ocolului Silvic Gurghiu nr. 1229/e din 05.12.2016 referitoare la aprobarea 

volumului de masă lemnoasă propus spre valorificare în anul 2017, modul de valorificare și prețul 

de referință pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura 

produsului;

- prevederile H.G nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În temeiul:

- art. 36 alin. (2) litera c) art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă volumul de masă lemnoasă propus spre valorificare în anul 2017 în 

cantitate de 2.33 mii mc.

Art.2. Se aprobă modalitatea de valorificare în cursul anului 2017 a masei lemnoase 

provenită din fondul forestier după cum urmează:
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Volum total propus spre recoltare 

în anul 2017 - mii mc.-

Din care propus a fi valorificat ca:

Masă lemnoasă pe picior -

mii mc. -

Masă lemnoasă fasonată - mii 

mc. -

2.33 1.956 0.377

Art.3. Se aprobă prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în 

cursul anului 2017 din fondul forestier conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește administratorul prin Comitetul director al Direcției Silvice Mureș să 

aprobe tipul licitațiilor organizate în cursul anului 2017 pentru valorificarea masei lemnoase 

provenită din fondul forestier.

Art.5. Aprobă prețul de strigare al licitației pe picior al masei lemnoase din partida APV 

6220 după cum urmează:

- APV 6220 = 939 mc. - prețul de strigare este de 190 lei/mc.    

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Beica 

de Jos.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Ocolului Silvic Gurghiu, se afişează și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare pe site-ul instituției.                    

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

               Sava Zaharie     

                                                                                                      Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile                               


