]UDETUT SATU MARE
CONSILIUL LOCAT AL COMUNEI DOBA

DE

PROIECT

HOTARART
.l
Nr. t 9lL I 2018
privind aprobarea prelului de referi[lA a masei lemnoase pe picior
pentru anul 2019

Consiliul

al comunei Doba

local

ordinara azi

,

judetul Satu Mare, intrunit

in

sedinta

- expunerea de motive a primarului comunei Doba,
Avand in vedere :
judetul Satu Mare, raportul compartimentului de specialitate al primeriei
ti raportul
comisiei de specialitate al consiliului local ;
- adresa nr. 4846/23.70.2018 aOcolului Silvic Ardud R.A.
- prevederile art.1 ,lit. r) tilit.,s) din HG 775/2077 privind aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica;

-

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (21 lit.c , art.45 alin. (3) ,art.115
alin. (1JIit, b (alin. [3J , din Legea nr. 275/2001 a administratiei publice locale ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTAR,4STE:

Art 1. Se aprobi prelul de referinti a masei lemnoase pe picior in anul 2019 ,
pe specii , grade de accesibilitate, sortimente dimensionale
Si naLura produsului , stabilite
ln condilii de piare, pentru masa lemnoase pe picior care se ricolteaz; din fondulforestier

proprietatea publicl a UAT Doba, care se vor utiliza pentru calculul prelului
valorificare, conform anexelor nr,1 - 5 la prezenta hoHrare.
Art.s, Prezenta hotalare se comunica
:

- Institutia Prefectului judetul Satu Mare
- Ocolul Sllvic Ardud R.A
- Primarul

;

comunei Doba.

INITIATOR

PRO

PRIMAR,
Ing. M. chgtj

;

de

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI

N,5NM nA.ll

OOEA

zog

EXPUNERE DE MOTIVE
privind proiectul

de hotirare pentru aprobarea
lemnoase pe picior pe anul 2019 .

prelului

de

referinti

_a masei

Comuna DOBA ,deline ln proprietate suprafata de 325,25 ha teren
publica administrau deOcolul Silvic Ardud R.A.
Avand in vedere prevederile I4G fi.775/ 2017 pentru aprobarea
Regulementului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publici
gifinandcont de adresa nr. 4846/23.10.208 a Ocolului Silvic Ardud RF ;
- Consiliul local aprobi prin hotirare gi modul de valorificare a masei

foreslier proprieLate

lemnoase

Pretul de referinla a unui metru cub de masi lemnoasi pe picior ce se
recolteazi sin fondul forestier prop etate publicd se stabilerte anual, esteun prel
stabilit in condilii de piale , in funclie de specie, sau grupa de specii de gradul de
,
accesibiiitate,desortimentsi denatura produsului rise utilizea;A pentiu calculul
prelului actului depunere in valoare , preful de referinti se aprobe pentru fiecare
an de produclie de proprjetar.
Propun spre aprobare proiectul de hotarirc iniliat.

INITIATOR PROIECT
PRIMA
Ing. M.

