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H O T Ă R Â R E A  Nr. 16 /05.04.2022 
privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie (preţului de referinţă) 

a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a  comunei Tiream 

                   

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

05.04.2022; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16/14.03.2022, iniţiat în baza 

referatului de aprobare a primarului comunei Tiream nr. 16/14.03.2022, însoţit de 

raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 16/14.03.2022 şi de avizul 

comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Tiream; 

           Văzând Fundamentarea şi metodologia de calcul al preţului de referinţă al 

masei lemnoase pe picior care se recoltează  din fondul forestier  proprietatea publică  

a comunei Tiream, precum şi  a preţurilor de valorificare  prin vânzarea directă a 

masei lemnoase întocmită de O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti - administratorul 

fondului forestier al comunei Tiream, înregistrată la registratura primăriei comunei 

Tiream sub nr. 482/17.02.2022; 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, ale Hotărârii  Guvernului României numărul 715/2017 pentru  aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, precum şi ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

             În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL TIREAM 

H  O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1. -  Se aprobă „Fundamentarea şi metodologia de calcul al preţului de 

referinţă a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier 

proprietatea publică a comunei Tiream, precum şi a preţurilor de valorificare prin 

vânzare directă/licitație publică a masei lemnoase” întocmită de către  Ocolul Silvic  

Asociaţia Salcămul Ciumeşti - administratorul fondului forestier al comunei Tiream, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

          Art. 2. - Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie (preţul de referinţă) a  

masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2022, din fondul forestier 
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proprietatea publică a comunei Tiream, judeţul Satu Mare conform anexelor nr. 1 - 6 

din „Fundamentarea şi metodologia de calcul al preţului de referinţă a masei lemnoase 

pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei 

Tiream, precum şi a preţurilor de valorificare  prin vânzare directă a masei lemnoase”  

aprobată la art. 1, întocmită de către  Ocolul Silvic Asociaţia Salcămul Ciumeşti - 

administratorul fondului forestier al comunei Tiream; 

          Art. 3.- Comuna Tiream are nevoie în anul 2022 de o cantitatea de 150 mc 

lemne pentru foc, pentru asigurarea necesarului la unităţile de învăţământ din raza 

comunei, edificiul primăriei  comunei  şi edificiile socio –culturale  aflate în domeniul 

public al comunei Tiream; 

          Art. 4.- Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream; 

        Art. 5 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Tiream, Instituţia 

Prefectului Judeţului Satu Mare, O.S. Asociaţia Salcămul Ciumeşti, 

compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tiream, se publică 

pe site-ul www.tiream.ro, și prin afişarea la avizierul Primăriei comunei Tiream.   

 

Tiream, la 05.04.2022  

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează, 

     Consilier local: Kaposi István-József                  Secretar general UAT Tiream 

            cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11; Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al 

consilierilor absenţi: 0; Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0; Abţineri: 0; Nr. total al 

consilierilor locali care au participat la dezbateri şi la vot: 11 
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