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HOTARAREA   Nr. 36 /2020 

privind  aprobarea  preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei  
Cicârlău 

 
  Consiliul Local al   comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedinta extraordinara in 

data de 11 mai 2020 având în vedere  prevederile : 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  
                  f)  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

Luând act de :  
 -Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău; 

-Raportul de aprobare al  proiectului nr. 2426/2020, raportul compartimentului de resort 
nr.2427 /2020 si referatul compartimentului de specialitate 2428/2020 ;           
  - adresa Ocolului  Silvic Ardud RA nr.2223/08.05.2020 prin care ne solicita reducerea 
pretului de valorificare a masei lemnoase datorită  calității   slabe a acestuia; 

 Ținând cont de dispozițiile legale: 
- art. 6, alin. 1 și alin. 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publică;   
- Legea nr. 46/2008, privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare; 
  In temeiul dispozitiilor art. 129 alin 1 si 2, lit.c, art. 139, alin.3, lit g, art. 196, alin 1, lit a, 
art. 197  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂSTE 
 

Art.1. Se aprobă  stabilirea  următoarelor preturi de valorificare  a masei lemnoase , 
proprietatea comunei Cicârlău: 

- Pentru partida 1496731 Sr pentru stocul  596,50 mc, pret  de valorificare  180,00 
lei/mc cu TVA inclus. 

- Pentru partida 1495480 Ig pentru stocul  111,00 mc,  pret de valorificare 180,00  
lei/mc cu TVA inclus. 
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Pentru  partida 1495258 Acc I pentru stocul de  124 MC, astfel: 
- 84 mc lemn,  specia pin – pret de valorificare 150,00 lei/mc cu TVA inclus pentru 

lemnul de pin. 
- 40 mc, restul speciilor - pret de valorificare 180,00lei/mc  cu TVA inclus pentru 

restul speciilor. 
 

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică: 
          -  Prefectului Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -  Primarului Comunei Cicârlău, 
          -   Viceprimarului comunei 
          -   Compartimentului contabil  
 - Ocolului Silvic Ardud RA 
            - Secretarului comunei pentru aducere la cunoștință publică prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa www.primariacicarlau.ro.  
 
 
 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 
               Adrian Petru CODRE                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU 
                                                                                         Jr. Georgela POP  
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