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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 
 

 

HOTĂRÂREA NR. __________/2018 

privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2019, pe specii, grade 

de accesibilitate si sortimente dimensionale, pentru masa lemnoasa ce se recolteaza din proprietatea 

publica  

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.11.2018: 
 

           Având în vedere: 

- Solicitarea Ocolului Silvic Ardud de a stabili prin Hotarare de Consiliu Local, pretul de 

referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2019;   

- Raportul Biroului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului Seini, cu 

privire la necesitatea aprobarii pretului de referinta a masei lemnoase pe picior pe anul 2019; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 1, lit. r si s din Anexa la H.G. 715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, art. 59, al. 5, 

pct. 3 si 4 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. c, al. 5 si al. 9, art. 45 al. 3 si art. 115, al. 1, lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă pretul de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2019 pe specii, 

grade de accesibilitate si sortimente dimensionale, pentru masa lemnoasa ce se recolteaza din 

proprietatea publica a orasului Seini conform Anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integranta din prezenta 

hotarare.  

Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  

- Ocolului Silvic Ardud; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afişează.   

 

 

 

Seini la 22.11.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

  


