
 

 

                                             R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr. 3  / 2019 

 

privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se va recolta in 2019 din fondul forestier 

proprietatea orasului Seini si a modului de valorificare a masei lemnoase ,,pe picior ’’ sau ca           

,, lemn fasonat’’ 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.01.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Solicitarile Ocolului Silvic Ardud nr.329 si 330/2019 de a se adopta o hotarare cu privire la 

aprobarea volumului de masa lemnoasa propusa a se recolta in 2019 si a modului de 

valorificare a acesteia ; 

- Raportul prezentat de Serviciul urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

          In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

          In conformitate cu prevederile art.4, al 1, art.6, al 1 si al.2 din Anexa la H.G. 715/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, 

Art.19, Art.59, al.5, pct 3 si 4 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  In 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 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;    

  

H O T A R A S T E 

 

 Art. 1 - Se aproba volumul de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2019 din fondul 

forestier proprietatea orasului Seini in cantitate de 3813,00 mc, conform anexei 1, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2 – Se aproba modul de valorificare a fondului forestier ce se va exploata in 2019 , ca si 

masa lemnoasa pe picior prin prestari servicii exploatate in regie proprie sau cu firme specializate in 

exploatatii forestiere, valorificandu-se fie fasonat la cioata sau din platform. 



 Art.3 – Se aproba volumul de masa lemnoasa necesara pentru consumul propriu la Primaria 

orasului Seini, Liceul tehnologic agricol – Alexiu Berinde si Casa de cultura Seini de 850 mc iar 

pentru populatie 150 mc. 

  

Art.4 – Presenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetul Maramures; 

- Ocolului Silvic Ardud; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe site 

           

 

 

     Seini la 28.01.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                      Bud Ioan 

 

 

 

 

 
 


