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     Privind aprobarea  Metodologiei  de fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase   din 
fondul forestier proprietatea  comunei  CEICA  pe anul 2021 

 

 Avand in vedere  cererea cu nr.2317/14.09.2020 a Ocolului Silvic Lăzăreni SA care 
solicită  aprobarea Metodologiei  de fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe 
anul 2021   din fondul forestier proprietatea comunei  CEICA, cerere înregistrată cu 
nr.1693/14.09.2020 la Primăria comunei Ceica, 
              Văzând Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al proiectului de hotărâre,Raportul 
compartimentului de specialitate  din aparatul de specialitate al  primarului, 
              Ținând cont de HG nr.715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică  pe anul 2021, 
   Rraportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 
             În temeiul art.58 și 59 din Legea nr.46/2008 republicată   privind Codul Silvic,precum și 
prevederile Codului civil, 
               În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata în anul  2010, 
             În baza  dispozitiilor art. 129,alin.2,lit.c ,alin.7,lit.r)139 alin 1 ,alin.3,lit.g) art. 196,alin.1,lit.a)  din 
OUG 57/2019 Codul administrativ, 
 
 Consiliul local al  comunei Ceica, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 Art.1.Se aprobă Metodologia de fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase din 
fondul forestier proprietatea comunei  CEICA, pe anul 2021-anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                          Art.2.Se aproba Lista prețurilor de referință pe anul de producție 2021 calculate pe fiecare 
partidă/act de punere în valoare-anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. Prezenta hotarare se comunuica cu : 

- Institutia Prefectului judetului Bihor , 
- Ocolul Silvic Lăzăreni SA,, 
- Afisat public. 
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Nr.79 din  29   decembrie   2020.                                                                         Consilieri total=13                                                                        

                                                                                                 Nr.consilieri prezenţi -  13 
           Hotărâre adoptată cu:13  voturi pentru 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


