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HOTARARE

Privind aprobarea prelului de referinld pentru anul 2020 pentru masa lemnoasd pe
picior ce se recolteazd din fondul forestier proprietate public a statului
Consiliul local al comunei Volovdt,iudetul Suceava;
AvAnd in vedere :

-

Referatul de aprobare al primarului comunei Volovdt, judetul Suceava,
inregistrat la nr.7369128.1 1.2019
- Raportul de specialitate al compartimentului buget - finanle, impozite 9i taxe,

contabilitate consilier superior Avram Ldcrimioara- Elena inregistrat
7587105.12.2019

- Avizul consultativ al Comisiei

la

nr.

pentru programe de dezvoltare economico -

sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public ai privat al comunei. gospoddrire
comunal6, agriculture, proteclia mediului nr.7668/09.12.2019
- documentatia trasmisd de Ocolul Silvic Solca nr.12293130.10.2019 inregistratd
la nr.7237 t22.11 .2019 care cuprinde metodologia de calcul a pretului de referintd si
modul de valorificare a masei lemnoase din fodul forestier proprietate publicd a comunei
Volovdt, precum si Decizia nr. 483t26.09.2019 a Directorului general al Regiei Nalionale
a Pidurilor Romsilva prin care stabilesc prelurile de referinti pentru anul 2020 , pe
specii/grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate si natura
produsului, determinate in condi{ii de piald,pentru masa lemnoasd pe picior care se
recolteazd din fodul forestier proprietate publicd a statului administrat de RNP- Romsilva;
ln conformitate cu prevederile art.1 lit.r qi q) din HotdrArea Guvernului nr.71512017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publici; modificat prin prin H.G. nr. 5512019;art.4,alin.1 HG718512017 'afi.6'
alin.3 E^i 4 , art.60 alin.(4) 9i (5) din Legea nr.48/2008 privind Codul Silvic' republicatd;
in temeiut art.129 atin.(1) atin.(4) lit.a) ,art.139 alin.(3) lit.a) 9i art. 196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ:

HOTARAgTE
Se aprobd preturile de referin!5 pentru anul de produclie 2020' pe
specii/grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate si natura
produsului, determinate in conditii de piatS,pentru masa lemnoasS pe picior care se
iecolteazd din fodul forestier proprietate publici a comunei Volovd! , administrat de

Art.l.

-

Ocolul Silvic Solca, conform Deciziei Directorului general al RNP - Romsilva nr.48312019
Art.2. Prelurile de referinld prevdzute la art.1 se folosesc la stabilirea prelurilor
conformitate cu prevederile art.1 lit.Q din Hotdrarea Guvernului
de
nr.7l5t2O17,modificatd prin H.G. nr.55/2019 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publici.
Art.3. Modul de valorificare a masei lemnoase care se recolteazd din fondul
forestier proprietate publica 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.

APV, in

-

Art.4. - Prezenta hotdrAre se comunicd:
- lnstitutiei prefectului judetului Suceava;
- Primarului comunei Volovit;
- Biroului Registrul agricol, biroului buget-finan(e;
- Ocolului Silvic Solca;
- Se aduce la cunostin!5 publicS;
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