
R.OMANIA
Consiliul Locul Al Co,munei MaSloc

Localitatea Magloc nr.95 Judelul Timiq
Telefon 025 6/23 I 205 Fax 025 6/2 3 I 209

Hotlrdrea nr.31
Din 23.10.2018

:t
privind stabilirea pre{ului de valorificare a masei lemnoase

din fondul forestier proprietatea comunei MaEloc

Consiliul Local al com. Maqloc, Jude(ul Timiq,

Av6nd in vedere:
* proiectul de hot[r6re iniliat de primarul com. Maqloc privind stabilirea prelului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea com. MaEloc;
* expunerea de motive a viceprimarului com. Maqloc, inregistratd sub w.2951119.10.2018;

'i'prevederile Ordonanlei de Urger\d a Guvemului nr. 13912005, privind administrarea
pddurilor din Romdnia, aprobatd. modihcatd qi completatd prin Legea m.3812006;

* prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 99711999, pentru aprobarea Regulamentului privind
constituirea, organtzarea qi funclionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru
gospoddrirea pddurilor proprietate publica apartindnd unitdlilor administrativ
teritoriale qi a celor proprietate privatS, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

{' prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din HotarArea Guvernului nr. 71512017, pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publica:

.i. avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local MaEloc;

.f. prevederile art. 38, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), alin. (9) qi in temeiul art. 45 din Legea
nr. 21512001, privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. 1. - Se stabileqte prelul masei lemnoase din fondul forestier proprietatea com. Maqloc,
incep6nd cu data de 0 1 . 11 .2018 la suma de 1 00 lei / m3 / lemn fasonat pentru cetdlenii care au
domiciliul pe raza comunei Maqloc, respectiv suma de 200 lei I m3 I lemn fasonat pentru
cetdlenii care nu au domiciliul pe raza comunei MaEloc.
Art.2. *Prezenta hotdrAre se comunicd:

- Instituliei Prefectului - Judelul Timiq;
- Primarului oraqului Recag;
- Secretarului oragului Recaq;
- Regiei Autonome Ocolul Silvic "Ste.iaruf" Recaq;
- Cetdtenilor, prin afiEare la sediul instituliei qi mass-media locald

Preqedinte de Eedinld, Contrasemneazd,
Secretar,

Sziseti Cornel-Da/rel

l,{
Nr. total consilieri:1 I

Consilieri prezenli: 1 I

Voturi pentru: 11

Voturi impotriv[: -
Ablineri: -


