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Hotararea nr.6/21.02.2018 cu privire la   aprobarea  volumului de masa lemnoasa prevazut a 
se recolta in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Comunei Bixad, Judetul Satu Mare  

 
Consiliul local al Comunei Bixad, judetul Satu Mare 
Având în vedere  
expunerea de motive, proiectul de hotarare, rapoartele comisiei de specialitate a Consiliului local, precum si 
cel din Primaria Comunei Bixad, 
Văzând adresele nr. 87 /08.01.2018, nr.88/08.01.2018, nr.89/08.01.2018, nr.90/08.01.2018 transmise de 
către  Ocolului Silvic Ardud RA, 
      Având în vedere prevederile art.6 alin.1 și 2 din H.G. nr.715 / 2017  pentru aprobarea Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica. 
     - prevederile art. 4.,art.5,art.6 din HG 715/2017pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

    -amenajamentul  Fondului  Forestier Proprietate a  Comunei  Bixad, judetul  Satu  Mare    

      În temeiul art. 45 al. (6) lit.  și  art.63 ali.1 lit.e; art. 45 (3) si art. 115 alin. (1) lit. b si alin. (3) din  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările ulterioare  

HOTARASTE 
 Art. 1 –Se aproba  volumul de masă lemnoasă propus a se exploata în anul 2018 din fondul forestier 
proprietate a UATC Bixad  în anul 2018 conform posibilității din amenajamentul silvic, respectiv 4976 mc. 
 Art. 2 - Se aproba  preţul de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2018, pe specii/grupe de 
specii, grad de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului,conform  metodologiei de calcul 
din anexele 1-5, care  fac  parte  integrantă  din  prezenta hotarare . 
Art. 3 -Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier prorietate publica a UATC 
Bixad   ca fiind lemn fasonat 2976 mc /pe picior 2000 mc. 
Art.4. Se aproba  volumul de masa lemnoasa de 400 mc  ce urmeaza a se exploata din fondul forestier 
proprietate publica  a UATC Bixad   in anul 2018, necesar pentru consumul propriu al unitatilor de 
invatamant si alte unitati publice (camine culturale, biserici, etc.).  
Art. 5. -Aprobarea  procentului  de  1% din  valoarea masei lemnoase vîndute și încasate în condițiile legii 
provenite  din  produsele principale și accidentale pentru constituirea fondului de  acesibilizare a pădurilor. 
Art. 6.  Se aproba   un  volum  de  masă  lemnoasă  de  ...... mc pentru  nevoile  primăriei. 
Art. 7– Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Bixad.  
 
Bixad:21.02.2018 
Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                           Avizat ,                
Grigore-Iacob FINTA                                                                   Secretar U.A.T.  ,    

                                                                                       Mioara COJOCARU      
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