ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 5/2018
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta din pădurea proprietate
publică a comunei Vetiş în anul 2018, a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, modul
de valorificare al acesteia precum şi înfiinţarea fondului de accesibilizare a pădurilor
Consiliul local al comunei Vetiş,
Având în vedere adresele nr.127/2018, 128/2018, 129/2018 şi 130/2018 a Ocolului Silvic
Ardud RA, expunerea de motive a primarului comunei Vetiş și raportul de specialitate,
Analizând prevederile art.4, 6 și 59 din HG nr. 715/2017 pentruaprobareaRegulamentului
de valorificare a maseilemnoase din fondulforestierproprietatepublică,
Ținând cont de prevederile art.4 şi art.5 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea
fondului forestier național,
Respectând Amenajamentul Silvic,
În temeiul dispozitiilor art. 36 al. (2) lit. ‘c” ; art. 45 (3) si art. 115 alin. (1) lit. ‘b’ si alin.
(3) din Legea nr. 215/200l a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1Se aprobă volumul de masă lemnoasă care poate fi exploatat în anul 2018,
conform amenajamentului silvic în volum de 1.395 mc.
Art. 2 Se aprobă prețurile de referință pentru anul de producție 2018 pe specii/grupe de
specii, grad de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului stabilite în condiții de
piață pentru masa lemnoasă pe picior, conform următoarelor anexe :
- Anexa 1 – grad de accesibilizare < 250 m,
- Anexa 2 – grad de accesibilizare 250 - 500 m,
- Anexa 3 – grad de accesibilizare 501 – 1000 m,
- Anexa 4 – grad de accesibilizare 1001 - 1500 m,
- Anexa 5 – grad de accesibilizare > 1501 m;
Art. 3 Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica a comunei Vetiş ca ,,lemn fasonat,, prin prestări servicii şi vânzarea directă a unui volum
de masă lemnoasă de 600 mc pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice.
Art. 4 Se aprobă înfiinţarea fondului de accesibilizare a pădurilor, în procent de 1%,din
valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judetul Satu Mare în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, precum si Ocolului Silvic Ardud R.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CRIŞAN BOGDAN

Vetiş la 31.01.2018
Contrasemnez,

SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-15 , Nr. total al consilierilor absenţi- 0,Voturi pentru-15
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

