
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2/ 2020  
cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă care poate fi exploatat în anul 2020, a 

prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale  în anul 2020 

 
 
Consiliul Local al comunei Cămărzana 
Având  în  vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 333/22.01.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 334/22.01.2020, 
întocmite de primarul  comunei Cămărzana  

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana 

- Adresa Ocolului Silvic Ardud R.A. nr. 256 din 20.01.2020 cu privire la necesitatea 
aprobării volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2020 și 
aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020 

- Art.59 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) Legea nr.46/2008 privind Codul silvic republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 lit.”r” lit.”s”, art.5, alin.(1), art.6 alin.(1) și alin.(2) din Anexa la HG 
nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică; 

- Prevederile art.(4), art.(5) din Legea nr.56/2010 (r1) privind accesibilizarea fondului 
forestier national 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c” , alin.(14), art.139 alin.(3), lit.”g”, art.196 alin.(1) 
 lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 500 mc , ce urmează a se recolta în anul 
2020 din fondul forestier proprietate publică a UAT Cămărzana, pe baza 
amenajamentului silvic, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta  
hotărâre 

Art. 2. Se aprobă preţul de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, pe 
specii/grupe de specii, grad de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura 
produsului, conform anexelor 2-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă procentul de 1% din valoarea masei lemnoase vîndute și încasate în 
condițiile legii provenite din produsele principale și accidentale I, pentru 
constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor. 

Art. 4. Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 30 mc necesar pentru nevoile instituțiilor 
publice din comună . 

Art. 5. (1) Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 170 mc necesar pentru persoanele cu 
handicap grav, care se va acorda cu titlu gratuit. 



(2) Se acordă, cu titlu gratuit, o cantitate de 3 mc de material lemnos, pentru 
perioada sezonului rece, persoanelor cu handicap cu domiciliul în  comuna 
Cămărzana. 

Art. 6. (1) Se aprobă vânzarea directă a unui volum de masă lemnoasă de 300 mc, pentru 
nevoile persoanelor fizice şi juridice,  în ordinea înregistrării cererilor. 
(2) Suplimentarea ulterioară a masei lemnoase pentru populație se aprobă prin 
Hotărâre de Consiliu Local, dacă cererile depășesc volumului de masă lemnoasă 
aprobat inițial. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului - Județul Satu Mare, Primarul 
Comunei Cămărzana, Ocolul Silvic Ardud R.A. și se  va aduce la cunoştinţa publică 
prin afișare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet 
a Primăriei. 

 
 

Cămărzana: 29.01.2020 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar general UAT, 

Honca Cristina-Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

Total consilieri: 10 Prezenți:9 Absenți:1 Pentru:9 Împotrivă:0  Abținere:0 

 
 
 
 


