
                                                 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. 15 /  2019 

 

          privind  aprobarea valorilor maxime a tarifelor pentru prestarile de servicii de 

exploatari forestiere si a preturilor minime de pornire a licitatiei masei lemnoase 

fasonate din fondul forestier proprietate publica a orasului Seini. 

 

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

28.03.2019; 
 

         Avand in vedere :  

- Adresele Ocolului Silvic Ardud  nr.927 si 945/2019 prin care se solicita  adoptarea 

unei hotarari de Consiliul local al orasului Seini cu privire la aprobarea valorilor 

maxime a tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere si a preturilor 

minime de pornire a licitatiei masei lemnoase fasonate. 

- Raportul Biroului administratie si agricol  din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini  cu privire la necesitatea aprobarii tarifelor pentru prestari 

servicii si a pretului minim de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasa fasonata; 

- 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.1, lit.q, art.52, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, art.59 

al.5, pct.1 si 7 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic  cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

          In baza art.36 , al. 2, lit c, al.6, lit.a, pct.18,  art. 45, al. 3 si 6, 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 valorile maxime a tarifelor pentru prestarile de servicii – 

exploatari forestiere din fondul forestier proprietate publica a orasului Seini, judet 

Maramures conform Anexei I, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



             

Art.2. Se aproba preturile minime de pornire a licitatiei la masa lemnoasa fasonata 

din fondul forestier proprietate publica a orasului Seini , judetul Maramures, 

conform Anexei II, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului  Maramures; 

- Ocolului Silvic Ardud ; 

- Biroului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza. 

 

 

 

   Seini la 28.03.2019    
 

 

 

             Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemneaza    

                                                                                                      Secretar,  Bud Ioan 
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