ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 3/2020
cu privire la aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a nivelului maxim al tarifelor
pentru presările de servicii de exploatări pentru declanșarea procedurii de achiziție prin SICAP
precum și aprobarea prețurilor minime de valorificare prin licitație a lemnului fasonat
diferențiat pe specii și tip de tăiere

Consiliul Local al comunei Cămărzana
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 333/22.01.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 334/22.01.2020,
întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
- Adresa Ocolului Silvic Ardud R.A. nr. 256 din 20.01.2020 cu privire la necesitatea aprobării
modului de valorificare a masei lemnoase , a nivelului maxim al tarifelor pentru presările
de servicii de exploatări pentru declanșarea procedurii de achiziție prin SICAP precum și
aprobarea prețurilor minime de valorificare prin licitație a lemnului fasonat diferențiat pe
specii și tip de tăiere
- Prevederile art.1 lit.”k” lit.”q”, lit.”x”, art.3 alin.(1), art.4, alin.(1),alin.(2),art.5 alin.(2), art.6
alin.(3) ,alin.(4), alin.(5), art.20 alin.(5), art.45 alin.(1), alin.(12), art.52 alin.(1) și alin.(2)
din Anexa la HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Art.59 alin.(53), alin.(54) Legea nr.46/2008 privind Codul silvic republicat, cu modificările
și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.139 alin. (3) lit.”g”, art.196 alin.(1)
lit.”a”, art.197 alin.(1), art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
Art. 2.

Art. 3.

Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică a UAT Cămărzana, ca ”masă lemnoasă pe picior” sau ca ”lemn fasonat”, cu
respectarea prevederilor legale.
(1) Se aprobă nivelul maxim al tarifelor pentru prestări de servicii de exploatări
forestiere, în vederea demarării procedurii prin SICAP, valori nominalizate conform
Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Stabilirea valorilor au la bază următorii indicatori: distanța de scos, tipul de tăiere,
panta terenului, tipul exploatării, normele și tarifele în vigoare corelate cu prețul pieței
serviciilor de exploatare a masei lemnoase pe picior.
Se aprobă prețurile minime de valorificare prin licitație a lemnului fasonat, diferențiat
pe specii și tip de tăiere, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.
Art. 5.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Popa Ioan,
viceprimarul comunei Cămărzana.
Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului - Județul Satu-Mare, Primarul
comunei Cămărzana, Ocolul Silvic Ardud R.A. și se va aduce la cunoştinţa publică prin
afișare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a
Primăriei.

Cămărzana: 29.01.2020

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
Total consilieri: 10
Prezenți:9
Absenți:1
Pentru:9
Împotrivă:0
Abținere:0

