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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se 

recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor 

de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare  

 

    Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 04.12.2015, 

     Având în vedere adresa Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.  nr.  6638/02.12.2015, înregistrată la 

Primăria Municipiului Săcele sub nr. 61921/02.12.2015, prin care ne transmite, în vederea supunerii spre analiza 

și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, metodologia de calcul a prețului de referință al masei 

lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de 

fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, avizată de 

către Consiliul de Admninistrație al Regiei prin Hotărârea nr. 15/27.11.2015;  

     Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  61921/04.12.2015; 

     Văzând prevederile Hotărârii de Consiliu Local  nr. 924/04.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de 

organizare și funcționare (Statutul)  al R.P.L.P. Săcele R.A., aprobat prin H.C.L. nr. 86/2006 privind aprobarea 

constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.; 

     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit. a),  lit. c), alin. (3) lit. c); art. 39 alin. (4); al art.45 alin.(1); al art. 61 

alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Metodologia de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se 

recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de 

pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul Municipiului Săcele și R.P.L.P. Săcele R.A. răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  11 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 11 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Serviciul de specialitate 



 

 

       ANEXĂ LA H.CL. nr. 160/04.12.2015 

 

 

     Prezenta anexă conține un număr de _____________ file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      PRIMAR , 

CONSILIER LOCAL       E.c. NISTOR RADU FLOREA 

    MAGDƠ JÁNOS                                                             

 

 

 

 

 

 

 

          ÎNTOCMIT,  

Insp. Acăroaie Elena 






































