
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

    H O T Ă R Â R E A   nr.  10 / 2020 
privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate 

publică a oraşului Geoagiu 
 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 
 Examinând  proiectul de hotărâre nr. 9/22.01.2020,  referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 

10/22.01.2020 cu privire la aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier 
proprietate publică a oraşului Geoagiu,  Raportul de specialitate al Secretarului nr. 10 /22.01.2020, precum și avizele 
favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 598/30.01.2020, nr. 609/30.01.2020 și nr. 620/30.01.2020; 

Având în vedere  documentaţia transmisă de Ocolul Silvic Geoagiu, înregistrată sub nr. 320/20.01.2020, 
care cuprinde Decizia nr. 483/26.09.2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva prin care 
sunt stabilite preţurile de referinţă pentru anul 2020, pe specii/ grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de 
accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se 
recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului  administrat de RNP – Romsilva. 

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. „r” din Hotărârea Guvernului nr. 715 /2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, 
art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată,  

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. ,,c”  şi ale art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. 
,,a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  Se aprobă  prețurile de referință pentru anul de producție 2020, pe specii/ grupe de specii, 

sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, pentru masa 
lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a orașului Geoagiu, administrat de 
Ocolul Silvic Geoagiu, conform Deciziei Directorului general al RNP – Romsilva nr. 483/26.09.2019, care constituie 
Anexă la prezenta hotărâre..   

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV, în conformitate cu 
prevederile art. 1 lit. (s) din  Hotărârea Guvernului nr. 715 /2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

Art. 3.   Modul de valorificare a masei lemnoase  care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 
orașului Geoagiu, ca "masa lemnoasa pe picior" sau ca "materiale lemnoase fasonate”,  se va stabili individual 
pentru fiecare act de punere în valoare întocmit de Ocolul Silvic Geoagiu. 
  Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 
- Primarului oraşului Geoagiu; Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală; Ocolului Silvic 

Geoagiu; Se aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe site-urile www. produselepadurii.ro și 
www.geoagiu.ro 
 

Geoagiu, 31.01.2020 

   Preşedinte de  şedinţă                                                               Contrasemnează Secretar General 

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                             jr. Cimpoeşu Maria            

 

 

 

             

                                                                                                                                   
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

http://www.geoagiu.ro/

