ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se
recoltează din fondul forestier proprietatea publică a U.A.T. Comuna Budacu de Jos
Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară în prezenţa a ___
consilieri locali,
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 5794 din
24.10.2019;
-raportul viceprimarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 5795 din 24.10.2019;
-adresa Ocolului Silvic „Dealu Negru” nr. 1303 din 11.10.2019;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 5880 din 1.11.2019;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 5881 din 1.11.2019;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 5882 din 1.11.2019;
În conformitate cu:
-prevederile art.1 lit. “q” şi “r” Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.R. nr.715/2017;
-prevederile Legii nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. “c”, alin.(6) lit.“b” şi ale art. 196 alin. (1) lit.
“a”din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aprobă Metodologia de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care
se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a U.A.T. Comuna Budacu de Jos, întocmită de
către administratorul fondului forestier, respectiv Ocolul Silvic „Dealu Negru”, conform anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al
comunei Budacu de Jos nr. 64 din 21.12.2018.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei
Budacu de Jos şi Ocolul Silvic „Dealu Negru”.
Art.4.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă extraordinară, cu: ___ voturi „pentru”, ____
voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din ____ consilieri prezenţi.
Art.5.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, cu:
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
Primarul comunei Budacu de Jos;
Ocolul Silvic „Dealu Negru”;
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