
 
           R O M AN I A 

JUDETUL  CARAS SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COM.SLATINA TIMIS 

 

 

      H O T A R A R E 

                      PRIVIND  APROBARE  APV –ului nr.2100125502050 din 24.06.2021 ,   

            VALORIFICAREA  ACESTEIA,PRETUL DE VANZARE IN FAZA DOBORAT 

                              LA CIOATA SI VANZAREA  CATRE  POPULATIE. 

    

                         

         Consiliul  local al Com.Slatina Timis intrunit in sedinta ordinara din data de 02.07.2021,avand  in vedere: 

           Faptul ca exista intocmit un Amenajament Silvic ,aprobat prin Hotararea Consilului local nr.36/17.06.2013 si 

totodata  Amenajamentul Pastoral aprobat prin  Hotararea Consiliului local nr.94 din 21.12.2015  –la aceasta data 

fiind valabile ,pentru comuna Slatina Timis: 

               Avand in vedere si referatul nr.246 din  28.06.2021 ,al  Serviciului agricol din cadrul aparatului primarului 

Comunei: 

        Analizand   referatul de aprobare  nr.247 din 28.06.2021  si proiectul de hotarare   nr.248/28.06.2021 prezentate  

de catre primarul comunei in  plenul sedintei si insusita de catre toti consilierii prezenti: 

          Tinand cont de  actele de punere in valoare APV-ului nr.2100125502050/24.06.2021 ,de taieri   din  fondul  

forestier  in volum total de 15,91   mc dupa cum urmeaza: lemn lucru 2,46 mc si lemn foc 13,45 mc ,total 

15,91 mc. 

     Se prezinta si solicitarea nr.2013 din 25.06.2021 inregistrata sub nr.4408/25.06.2021 a 

OS Banatul Montan RA de inaintare a APV ului  de mai sus: 

       P 1068 U.P1 Slatina Timis  ua 1 A/volum 15,91 mc   prêt pornire  = 110 lei/mc/ fasonat 

la cioata. 
       Avand in vedere prevederile din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice local: 

       In conformitate cu prevederile  art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, 

republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 

republicată, si al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,si prevederile  din  

HG nr.715/2017 publicata in M.O nr.812/13.10.2017  de aprobare a Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica:  

         Art. 45. — (1) Pentru consumul propriu al instituţiilor publice, al unităţilor de 

interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care 

nu desfa-şoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi strict pentru nevoile proprii/activitatea economică ale/a 

persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întrep-

rinderilor familiale, administratorii fondului forestier proprietate publică pot să vândă 

în mod direct, pe bază de solicitare fundamentată, fără licitaţie şi fără negociere, 

lemnul de lucru şi lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu 

forţe proprii sau cu prestatori, precum şi pomii de Crăciun. Lemnul de foc va fi 

vândut cu prioritate populaţiei în scopul încălzirii locuinţelor. 
        Avand in vedere si avizul favorabil al comisiilor consiliului local. 

        In temeiul prevederilor atr.129 alin.1 si alin.2 lit.c; art.133 alin.1;art.137 alin.1art.138;art. 

139 alin.1 alin.3 lit.g,alin.4,alin.5 lit.a art.140  alin.1,alin.2; art.197 alin.1,alin.2,alin.4;art.198 si 

art.199  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

                       CONSILIUL  LOCAL  ADOPTA  PREZENTA  HOTARARE: 

 

 

                   Art.1.  Se  aproba   APV-ul nr.2100125502050 din 24.06.2021 in volum total de 

15,91 mc  fondul  forestier al UAT Slatina Timis si vanzarea directa catre populatie.  
                 Art.2 Se aproba  pretul de vanzare a acestei cantitati la pretul de 110 lei /mc(15,91 mc 

x 110 lei /mc =1750,10 lei),inclusiv TVAsi vanzarea catre populatie,in faza doborat la cioata. 

http://legeaz.net/constitutia-romaniei/


                Art.3. Se desemneaza primarul comunei  si OS banatul Mo9ntan RA sa intocmeasca 

documentele de vanzare prin aparatul de specialitate .  

          Art.4.Pezenta hotarare intra in vigoare  si se comunica in baza prevederilor art.196 alin.1 

lit .a ;art.197 alin.1,alin.2 ;alin.3,alin.4,alin.5 ;art.198 alin.1 si alin.2;art.200 si art.255 alin.1 din 

OUG  nr.57/2019  privind Codul  Administrativ,prezenta se va inainta , dupa cum urmeaza: 

 Institutiei Prefectului judetului Caras Severin. 

 Primarului comunei Slatina Timis,care va duce la indeplinire prevederile 

prezentei. 

 Serviciului contabilitate din cadrul unitatii,care va verifica documentatia. 

  Ocolului Silvic  Banatul Montan Resita. 

 Se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe seitul UAT si la sediu. 

 

 

                   Prezenta hotarare a fost adoptata astfel : 

 Numar total  consilieri locali         =    11. 

    Numar consilieri prezenti           =    10  

    Numar voturi pentru                   =    10 

 

 

  PRESEDINTELE   SEDINTEI,           CONTRASEMNEAZA 

  CONS. V.DRAGOMIR                                                                         SECRETAR  GENERAL, 

                               jr. B.SZUPP 

 
 

                    NR. 62  din 02.07.2021   
 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


