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din ... ianuarie2022
privind aprobarea volumului de masl lemnoasr care se recolteazr in anul 2022 dinfondul

forestier proprietate publici a comunei Bllan, aprobarea modului de valorificare a
acesteia, aprobarea Metodologiei de calcul nr.262 din 25.01.2 022 a OS Blidaru privind

calculul prefului de referinfi al masei lemnoase

Consiliul Local al comunei Bilan, judelul Sdlaj intrunit in sedintadin...0l .2022;
Avand in vedere Referatul de aprobare a primarului comunei inregistrat sub nr. ... din ...ol.zoz2,

Raportul viceprimarului inregistrat sub nr. ... din ...01.2022, Avizul comisiei de specialitate inregistrat sub
nr.... din ...01.2022;

Ydzdnd Adresa nr.261125.01-2022 a ocolului Silvic Blidaru prin care se solicita aprobareavolumului de masd lemnoasa propus a se valorifica in anul 2022, uprotu."u modului de valorificare aacestuia, precum 9i aprobarea Metodologiei de calcul nr- 262 din 25.01 .2022 privind calculul prelului dereferinti al masei lemnoase;
in conformitate cu prevederile HG Nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare amasei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd, ale art. 29 alin. (2)-lit. ,,c,, din oUG nr.57 l2olgprivind codul administrativ, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (l), qi art.l96 alin.(l), lit.a) din oUC nr.5712019 privind Coduladministrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art'l' Se aprobd volumul de masi lemnoasr care se recolteazi in anul 2022 din fondul

forestier proprietate publicd a Comunei Bdlan, astfel cum a fost propus de Ocolul Silvic
Blidaru, respectiv 1368 mc;

Art'z' Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase provenitd din fondul lorestier
proprietate publica a Comunei Bdlan, stabilita la art.l, ca "masi lemnoasi fasonatl,,;

Art.3. Se aprobd Metodologia de calcul nr.262 din 25.01.2022 intocmitl de OS Blidaru
privind calculul pre(ului de referinld al masei lemnoase pe picior care se recolteazd,
din fondul forestier proprietate publicd a Comunei Balan, pi".r- qi a prefurilor de
valorificare prin vdnzarea directa a masei lemnoase, metodollgie care ua deueri anexa
nr. I la prezentahotarare;

Art,A. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarAri se incredinleazirprimarul comunei;
Art.s. Prezentahotlrdre se comunicd la:

-Institu{ia prefectului Judefului SIlaj
-Primarul comunei
- OS Blidaru
- Cet[feni prin afiqare
-Dosar hotarAri.
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Ocolul Sitvic Blidaru

Amplasamentul masei lemnoase pe anul2022
pentru primaria Balan
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