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HOTĂRÂREA Nr. 43/14.12.2020 
privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021 

 
 
         Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în ședință ordinară în data de 14.12.2020, 
        Analizând :  
        - Adresa nr. 6.012/28.10.2020 a Ocolului Silvic RA Ardud, 
        - Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 8.434 din 08.12.2020 și Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, a nivelului 
maxim al tarifelor pentru prestări de servicii și a prețurilor minime de valorificare a lemnului 
fasonat pentru anul 2021 nr. 8.440 din 08.12.2020, 
        - Raportul Biroului Buget, Contabilitate, Taxe și impozite locale și Achiziții publice, 
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.8590 din 14.12.2020, 
          Analizând prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (10 și (2) și art. 59 din HG nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, actualizată, 
          Ținând cont de prevederile art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier național, 
         Respectând Amenajamentul Silvic, 
         În temeiul dispozitiilor art. 129 al. (2) lit. c) și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
                                                            HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1  Se aprobă preţul de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021, pe 
specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, 
stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul 
forestier proprietatea publică a comunei Vetiș conform Anexei I, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
          Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului comunei Vetiș; 
- Ocolului Silvic Ardud RA; 
- Instituției Prefectului județul Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate și se publică în Monitorul Oficial al comunei Vetiș, pe pagina de internet 
www.vetis.ro . 

 
Vetiş la 14.12.2020 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                     ANCA-MARIA POP 

 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-15, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-15 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 
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