
NIA 
EŢUL SĂLAJ 

NA BĂLAN 
SILIUL LOCAL 

HOTĂRÂ RE A Nr.16 
========== 

din O I martie 2022 
robarea valorii preţului de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie şi pentru nevoi 

proprii, rezultat din pădurea proprietate a Comunei Bălan 

iliul Local al comunei Bălan , judeţul Sălaj întrunit în sedinta din O 1.03 .2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.860 /25.02.2022 prezentat de primarul comunei, 

rtul viceprimarului comunei înregistrat sub nr.861 /25.02.2022, Avizul comisiei de specialitate 
jstrat sub nr.903 din 28.02 .2022; 
Văzând Adresa nr. 214/24 .02.2022 a OS Blidaru prin care se transmite spre aprobare preţurile 

raJorificare a masei lemnoase din Partida nr. 22041 si Partida nr. 22040, precwn si Hotărârea 
iii ului Local Bălan nr. 9 din 28.01.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care 
oltează în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Bălan ; 

În conformitate cu prevederile HG nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea 
!amentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, art.129 alin.(2) litera b) coroborat cu alin. (6) litera b) din 

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

ificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă preţul de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie şi pentru nevoi 
proprii, pentru Partidele următoare: 

-APV 2200259500480 - Partida nr. 22041 - 151,84 mc la preţul de 240 lei/mc. 
-APV 2200259500490 - Partida nr. 22040 - 314,74 mc la preţul de 200 ·lei/mc. 

Art.2. Cu ducerea Ia 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. 
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Vaida Dorin Nicolae 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar General Comună 

Avram Svyasile 


