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                       ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe 

picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai şi a 

preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30056  

 

  

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai,  

- Referatul de aprobare la proiectul, înregistrat sub nr. 284/18 ianuarie 2016 şi 

Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.331/20 ianuarie 2016,  

- prevederile art.53 lit. a şi ale art.61 alin. (1) din H.G.nr.924/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, 

În baza art.36 alin.2 lit. c, alin.(4) lit. e, alin. (5) lit. b, alin. (6) lit. a, pct. 18, 

art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei 

lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Oraşului 

Valea lui Mihai, aflat în administrarea Ocolului Silvic Săcuieni, prevăzută în Anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2: Se aprobă preţurile de valorificare a masei lemnoase prin vânzarea 

directă şi preţul de pornire pentru masa lemnoasă propusă a se valorifica prin licitaţie 

publică, provenită din partida nr.30056, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Județul Bihor 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

 Ocolul Silvic Săcuieni 

 se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

 la dosar. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 

            Pap Sándor-György                               

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                           Todor Maria    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 din 27 ianuarie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 
 

http://www.valealuimihai.ro/

