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CONSILIUL LOCAL BUDEȘTI       

 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  nr.     2      /     2020 

privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 

2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în 
administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, precum şi a preţurilor de vânzare directă a 
masei lemnoase către populaţie şi instituţii publice sau unităţi de interes local 

pentru anul 2020 

 
 

Consiliul local al comunei Budești, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 

ianuarie 2020  
Având in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 220/23.01.2020 al Primarului comunei Budești; 

Raportul nr. 221/23.01.2020 al compartimentului financiar contabil, administrativ; 
Contractul de administrare  încheiat de Primăria comunei Budești cu Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva – prin Direcția Silvică Bistrița– Năsăud /  Ocolul Silvic 

Bistriţa, privind administrarea în regim silvic a suprafeţei de  66,62 ha proprietatea publică 
a comunei Budești; 

   Adresa nr. 5198/2019 a Ocolului Silvic Bistrița privind comunicarea modului de 

valorificare a acestor partizi în regie proprie sau valorificare pe picior la agenti economici  
precum și prețurile de referință folosite de către Regia Națională a Pădurilor pentru masa 
lemnoasă ce se va exploata în anul 2020, înregistrată la Primăria comunei Budești sub nr. 

5051/2019; 
   Avizul ______ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, 

buget-finanţe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

nr. ____ din _______ 2020; 
   Avizul ______ al Comisiei juridice și de disciplină, administraţie publică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism nr. ____ din ________ 2020; 
           Anunţul nr. 20 /29.11.2020 cu privire la inițierea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din 

fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului 
Silvic Bistriţa,precum şi a preţurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populaţie 
şi instituţii publice sau unităţi de interes local pentru anul 2020;  

    Hotărârea nr. 38 / 26 iulie 2017 privind darea în  administrare, în regim silvic, a  
pădurilor proprietatea comunei Budești, către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – 
prin Direcția Silvică Bistrița– Năsăud / Ocolul Silvic Bistrița;  

           În conformitate cu: 
           Prevederile art.1 lit.”r”,”x”, art. 45 (1), (13) din Hotărârea Guvernului nr.715/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică; 
Prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Prevederile Ordonantei de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art. 7, alin 2 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a, b, c și d, alin. 3 lit. d, alin. 4, lit. e și f, alin. 7, lit. i și 
r și ale art. 139, alin. 3, lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se  aprobă  lista de partizi pe anul 2020 din fondul forestier, proprietate 

publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa conform anexei 

nr. 1 .  
           (2) Pentru aceste partizi se stabilește vânzarea directă la populație şi instituţii 
publice sau unităţi de interes local în faza fasonat la cioată.           
           Art.2. Se aprobă preţurile de vânzare directă către populaţie şi instituţii publice sau 

unităţi de interes local pentru anul 2020 a masei lemnoase pentru încălzit şi a lemnului de 
lucru pentru construcţii rurale, a masei lemnoase pe natura de produse şi sortimente, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Budești – domnul Codrea Vasile şi compartimentul financiar contabil, 
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești.  

Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești  în 
şedinţa ordinară cu respectarea art. 139, alin. 3, lit. g din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _________ 

voturi „pentru” ____,,împotrivă”_________,,abțineri”   din cei _____ consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
       Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului  

general al comunei Budești.  
   Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei 
Budești cu: 

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
Ocolul Silvic Bistrița; 
Primarul comunei Budești; 

Compartimentul financiar contabil, administrativ din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Budești. 
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