
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

 

Hotărârea nr.40 

Din 12.09.2019 

 

 
privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase  

din fondul forestier proprietatea comunei Mașloc 

 

Consiliul Local al com. Mașloc, Judeţul Timiş, 

 

Reunit în ședință ordinară în data de 12.09.2019, 

Având în vedere: 

 Referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de proiectul de hotărâre 

aferent privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea com. Mașloc;  

 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, privind administrarea pădurilor din 

România, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 38/2006; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 997/1999, pentru aprobarea Regulamentului privind 

constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru 

gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale şi a 

celor proprietate privată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

 avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mașloc; 

 În conformitate cu prevererile art.129 (1), (2), lit.c, lit. d și  art. 196(1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. – Se stabilește prețul masei lemnoase din fondul forestier proprietatea com. Mașloc, începând 

cu data prezentei la suma de 100 lei / m
3
 / lemn fasonat pentru cetățenii care au domiciliul pe raza 

comunei Mașloc, respectiv suma de 200 lei / m
3
 / lemn fasonat pentru cetățenii care nu au domiciliul 

pe raza comunei Mașloc. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 

- Primarului com. Mașloc; 

- Regiei Autonome Ocolul Silvic “Stejarul” Recaș; 

- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală 

 

  Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează, 

                           Consilier local,                                                                         Secretar, 

                           Iercu Eugen                                                               Szigeti Cornel-Daniel 
 

 

 
Nr. total consilieri:9 

Consilieri prezenți:9 

Voturi pentru: 9 

Voturi împotrivă: -  

Abțineri: - 

 

 

 


