
R O M A N I A
J U D E T U L  S U C E A V A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VOLOVAT
comuna Volovat, nr.1334, cod 727615, cod fiscal 4441239

Tef./ fax: 0230 419504

H O T A R A R E
Privind aprobarea prelului de referinld gi a modului de valorificare a masei

lemnoase din fond forestier proprietate publicd a comuneiVolovdfiudelul Suceava

Consiliul local al comunei Volovd!,judelul Suceava;
Avdnd in vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Volov6!, judeful Suceava,

inregistratd la nr. 290fi7 .01 .2018;
- Raportul de specialitate al consilierului superior Avram Ldcrdmioara- Elena,

inregistrat la nr. 291 117.01.2018
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico -

sociale, buget, finante, administrarea domeniului public Ai privat al comunei. gospoddrire
comunalS, agriculturd, protectia mediului nr.478130.01 .2018;

- documentalia trasmisd de Ocolul Silvic Solca, inregistratd la nr.5460131.10.2017
care cuprinde m&dologia de calcul a prefului de referin[a si modul de valorificare a
masei lemnoase din fodul forestier proprietate publici a comunei Volovd!, precum 9i
Decizia nr. 535125.10.2017 a Directorului general al Regiei Na{ionale a Pddurilor
Romsilva prin care stabilesc pre{urile de referinld pentru anul 2018, pe specii/grupe de
specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate gi natura produsului, determinate
in condilii de piafd,pentru masa lemnoasd pe picior care se recolteazd din fodul forestier
proprietate publicd a statului administrat de RNP- Romsilva,

In conformitate*u prevederile art.1 lit.r gi q) din Hotdrdrea Guvernului nr.71512017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publ icd; art .3,art .7 al in.(1) l i t .b),art .10 si  art .60 al in.(4) Si (5) din Legea
nr.4812008 privind Codul Silvic, republicatd;

In temeiul dispozifii lor art.36 ali.(1) gi alin.(2) lit.c) ,art.123 gi art.45 alin.(1)
coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

H O r A n A g r E

Art.l. - Se aprobi prelurile de referinli pentru anul de producfie 2018, pe
specii/grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate gi natura
produsului, determinate in condi{ii de piafd,pentru masa lemnoasd pe picior care se
recolteazd din fodul forestier proprietate publicd a comunei Volovd! , administrat de
Ocolul Silvic Solca, conform Deciziei Directorului general al RNP Romsilva
nr.535/25.10.2017



/

Art-2. - Pre{urile de referinfi prevdzute la art.1 sefolosesc la stabilirea pre{urilor
de APV , in conformitate cu prevederile art.1 lit.r) din Hotdrdrea Guvernului nr.71 S12O1T
pentru pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publicd.

Art.3. - Modul de valorificare a masei lemnoase care se recolteazd din fondul
forestier proprietate publicd a comunei Volovdt, ca "masd lemnoasd pe picior" sau ca"materiale lemnoase fasonate" , se va stabili individual pentru fiecare act de punere in
valoare intocmit de Ocolul Silvic Solca.

Att4. - Prezenta hotdrdre se comunicd:
- Institufiei prefectului jude{ului Suceava;
- Primarului comunei Volovdt;
- Biroului Registrul agricol, biroului buget-finan{e;
- Ocolului Silvic Solca;
- Se aduce la cunogtin{d publicd;
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Vofovit, la 30.01 .2018
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