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PROIECT  DE HOTĂRARE 

privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe 
picior, pe partizi producția 2021 

 

          Consiliul local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinara in data de 
27.08.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 4505/03.08.2021    a primarului 
comunei Şinca, raportul de specialitate nr. 2665/03.08.2021  de la Regia Publica 
Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A., precum şi adresa primita de la  Regia 
Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. inregistrata la Comuna Sinca 
sub nr. 4506/03.08.2021    privind necesitatea aprobarii listei de prețuri de pornire la 
licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2021, pentru licitatia din 
data 09.09.2021; 
          Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat 
cu modificările şi completările ulterioare si de prevederile art. 1, lit. q), lit. x) si art. 
20, alin. 5 din   H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 
          În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b) si lit. c) coroborat cu alin. 4, lit. f), si  alin. 
6, lit. b), art. 139,  alin 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197 din ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

HOTĂRÂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe 
picior, pe partizi - producția 2021, pentru licitatia din data 09.09.2021, conform 
anexei. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei 
Sinca  şi de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Padurile Sincii  R.A. 

 
                          INITIATOR                                  SECRETAR GENERAL 
                             PRIMAR                                     GALEA CRINA MARIA 
                     BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 4505/03.08.2021     

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
           Având în vedere prevederile din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publica şi ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum si adresa nr. 2662/02.08.2021  primita de la  Regia 
Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. inregistrata la Comuna Sinca 
sub nr. 4498/02.08.2021        privind lista de prețuri de pornire la licitație de masă 
lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2021, pentru licitatia din data 09.09.2021 
si actele de punere in valoare si fisele de calcul ale preturilor de referinta, iar conform 
documentelor primite initiez un proiect de hotarare privind aprobarea listei de preţuri 
de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2021, licitatie 
ce va avea loc in data de 09.09.2021, proiect ce il supun spre dezbatere si aprobare 
consiliului local Sinca in sedinta ordinara din luna august 2021. 
 

 
PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 
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