
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂ REA Nr.15 
========== 
din 1 O februarie 2022 

aprobarea valorii preţului de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie şi pentru nevoi 
proprii, rezultat din pădurea proprietate a Comunei Bălan 

Consiliul Local al comunei Bălan , judeţul Sălaj întrunit in sedinta din 23.09.2021 ; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3772 / 17.09.2021 prezentat de primarul comunei, 

Raportul viceprimarului comunei înregistrat sub nr.621 /09.02.2022, Avizul comisiei de specialitate 
înregistrat sub nr.3 867 din 22.09.2021 ; 

Văzând Adresa nr.766/20.09.2021 a OS Blidaru prin care se transmite spre aprobare preţurile 
de valorificare a masei lemnoase din Partida nr. 22008 si Partida nr. 2207, precum si Hotărârea 
Consiliului Local Bălan nr. l O din 26.02 .2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care 
se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Bălan ; 

În conformitate cu prevederile HG nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul foresti er proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, art.129 alin.(2) litera b) coroborat cu alin. (6) litera b) din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă preţul de valorificare la licitaţie a materialului lemnos pentru populaţie şi 
pentru nevoi proprii 50 mc din partida 22008, 50 mc pentru Partidele următoare: 

-APV 2200259500140 - Partida nr.22008 - 172,14 mc la preţul de 250 lei/mc. 
-APV 2200259500130 - Partida nr.22007 - 111,27 mc la preţul de 230 lei/mc. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează OS Blidaru; 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 
- Primarul comunei Bălan 
- Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe locale; 
- OS Blidaru 
- Cetăţeni prin afişare 
- Dosar hotărâri. 

PRESEDINTE DE SEDINT Â 
Vaida Dorin Nicolae 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar General Comună 
Avram Sebastian - Vasile 

~✓ 




