
     
     R O M Â N I A                                                           Nr. 71 din 26 septembrie 2022 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN        

COMUNA  EFTIMIE  MURGU    

      - Consiliul  Local -                                                                    

 

H O T Ă R Â R E 

                       privind modificarea unor prețuri de  valorificare masă lemnoasă  

                                                        in partida P 10112 
 

 

       Consiliul Local  al comunei Eftimie Murgu  intrunit in sedinta extraordinara de lucru 

in data de 26.09.2022 ; 

 

        Vazand referatul de aprobare , raportul compartimentului  de resort si al comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local ; 

          Avand in vedere  : 

1. Prevederile  art. 10 alin.(2) litera „b” art. 17 alin. (100 si (20) litera „g” din 

Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic ; 

2. Prevederile  H.G. nr. 924/2015 pentru  aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica ;  

3. Prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

4. Vazand adresa Ocolului Silvic Bozovici, entitate cu atributii  de paza si 

administrare a fondului forestier al comunitatii locale  avand  ca temei legal 

H.G. nr. 617/2016  , act de punere in valoare a partidei , si adresa nr. 

10047/21.09.2022 a Directiei Silvice Caras Severin,  

  

       În temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE : 
 

          Art. 1.   Se aproba  valorificarea din  partida P 10112 a masei lemnoase  prin 

vanzarea catre persoanele care au depus cereri pentru material lemnos la urmatoarele 

preturi  - lemn de lucru (lemn rotund) – 250 lei mc, fara TVA si – lemn de foc – 150 lei 

mc fara TVA. 

         Art. 2.   Se stabileste cantitatea de 2 mc lemn de foc si 1 mc lemn rotund pentru 

fiecare cerere depusa cu mentiunea sa nu figureze fiecare solicitant cu restante la taxele 

pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare precum si impozitele locale sau cu 

amenzi neachitate.  

         Art. 3.   Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului Caras  Severin , 

compartimentelor de resort si se va afisa public ; 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

               IGNAT ION                                      Secretarul general al comunei,   

                                                                                 IMBRESCU   LIVIU   
 
 


