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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021 din fondul 

forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei 

lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia 

 

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.1/P.H./20 ianuarie 2021, iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai, prin care propune aprobarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a 

se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui 

Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a 

acesteia, avizat de Comisia buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.339/20 ianuarie 2021 şi 

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.364/21 ianuarie 2021, 

- adresa Direcţiei Silvice Bihor – Ocolul Silvic Săcuieni, nr.37812020, 

înregistrată sub nr.6781/2020 şi Decizia Directorului General al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, nr. 706/2020, 

- prevederile Legii nr.46/2008 – Codul Silvic, - republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art.1 lit. r, art. 4 alin. (1), art.6 şi art.45 din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 

nr.715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.129 alin.2 lit. c, alin.(4) lit. e, alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. r, art.136 şi 

art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 

din fondul forestier proprietatea publică a Oraşului Valea lui Mihai şi în administrarea 

Direcţiei Silvice Bihor – Ocolul Silvic Săcuieni, să fie de 2.800 mc. 

 

Art.2: Se aprobă preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se 

recoltează în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea 

lui Mihai să fie cele prevăzute în Decizia Directorului General al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, nr.706/2020 stabilirea preţurilor de referinţă pentru  masa 

lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în 

anul 2021 conform Anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se împuterniceşte administratorul fondului forestier aflat în proprietatea 

publică a Oraşului Valea lui Mihai, prin Comitetul Director al Direcţiei Silvice Bihor,să 

aplice preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier 

aflat în proprietatea Oraşului Valea lui Mihai şi care urmează să facă obiectul licitaţiilor 

organizate în cursul anului 2021 de către Direcţia Silvică Bihor, în condiţiile art.20 alin. 

(6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin H.G. nr.715/2017, modificată ulterior. 

 

Art.4: Se aprobă preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase la drum 

auto şi din Depozitul Valea lui Mihai pentru anul 2021, pornind de la preţurile de 

referinţă aprobate prin Decizia Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor  - 

Romsilva, nr.706/2020, conform Anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5: Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă ce va fi valorificat ca material 

lemnos fasonat în anul 2021, tot lemnul de foc şi, respectiv, lemnul de lucru cu diametrul 

la capătul gros mai mic de 24 cm să fie valorificat prin vânzare directă, în condiţiile 

art.45 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin H.G. nr.715/2017, iar lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros 

mai mare de 24 cm, să fie valorificat la licitaţie, cu preţul de pornire începând de la 320 

lei/mc fără TVA pentru specia salcâm şi 200 lei/mc fără TVA pentru speciile din 

categoria diverse tari. 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 
 

3 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod: 415700 

Tel: 0040259355216, Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

Art.6: Se aprobă ca din volumul de masă lemnoasă ce va fi valorificat ca 

material lemnos fasonat în anul 2021, cantitatea de 20 mc să fie pentru consumul propriu 

al Oraşului Valea lui Mihai, astfel: 

 10 mc pentru persoane cu nevoi speciale 

 10 mc pentru Centrul de plasament - Căminul „Sfântul Francisc” din 

comuna Tarcea, sat Galoşpetreu 

 

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 Ocolul Silvic Săcuieni 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro    

 la dosar. 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

            Baricz-Nánási Ferenc                                    SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 din 27 ianuarie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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                                                                                  ANEXA Nr. 1 
                                                                                           la Hotărârea nr.3 din 27 ianuarie 2021  
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                                                                                                             ANEXA Nr. 2 
                                                                                                                         la Hotărârea nr.3 din 27 ianuarie 2021  
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