
Consiliul Local al Municipiului Marghita

Hotardre

- pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicaa UAT Marghita , a pretului de referinta sia stabilirii moduluide valorificare pe specii sisortimente,in conformitate cu HG 924/21ts

consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 29 septembrie 2017

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 6823 din 13.0g.20L7 precum si adresa nr. 6410 din29.08.20L7 a Ocolului Silvic Marghita
ln conformitate cu Legea 46/2008 - codul silvic, republicatd precum si cu art. 6, art. 53 si art.61' din HG nr' 677/201'6 pentru aprobarea Regulamentului de varorificare a masei lemnoase din fondulforestier proprietate publicd

Jin6nd cont de Decizia nr. 383/20.0g.2076 a Regiei Nationale a padurilor Romsilvaln baza art. 36 alin. 2 lit. cdin Legea nr.2L5/200r si a art. 45 din aceeasi lege,
Consiliul Local al municipiului Marghita

Hot5rSgte:

Art' 1 se aproba volumul de exploatat in 2ot7 de catre ocolul silvic Marghita in volum total de !77 mc"

LL], 
se aproba fisa de fundamentare a pretului de valorificare a masei lemnoase fasonate conform

Art' 3 se aproba pretul de referinta a masei lemnoase care se realizeazd din fondul forestierproprietatea publica a municipiului Marghita pe specii/grupe, grade de accesibilitate, sortimentedimensionale si natura produsului conform anexei care face parte intergranta din prezenta hota16re.

Art' 4 se aproba valorificarea ca masa lemnoasa fasonatd a cantitatii de 57 mc. pentru nevoi proprii aleUAT Marghita si cantitatea de 120 mc. pentru vanzare directa.

Art' 5 se aproba pretul de vanzare directa pentru p1o5o1 ra 2o2 reilmc. si pentru p2ooo2ra 155 rei/mc.la care se adauga tva.

Art' 6 se aprobd devizele de executie a lucrdrilor de exploatare nr. 2gg6 si 2ggg din 21.0g.2017

Art' 7 Prezenta hota16re se comunicd cu:lnstitutia Prefectului Bihor, Directieitehnice-.Biroulde
administrare a domeniurui pubric si privat, primarurui Municipiurui

presedinte de sedinta
Ciora Florian(ffi-
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Marghita, Nr. 141 din 28 septembrie 2017

Contrasemneaza
Demeter Cornelia
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