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PROIECT 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind aprobarea pretului de vanzare directa catre populatia 

orasului Rupea a lemnului fasonat 

 
Consiliul Local al orasului Rupea, întrunit în şedinţă publică, ordinară, în 

data de  _ 

Vazand Raportul de aprobare al Primarului orasului Rupea, precum si 

Raportul de specialitate al Secretarului orasului Rupea 

Având în vedere adresa nr. 117/1/15.01.2020 a R.P.L. Ocolul Silvic 

Pădurea Bogăţii Homorod, înregistrată la Primăria Rupea sub nr. 

208/1/15.01.2020 prin care se solicită aprobarea preţului pentru lemn de foc 

cumparat de locuitorii orasului Rupea 

Avand in vedere prevederile art. 59 alin. 5-3 din Legea nr. 46/2008 - 

Codul Silvic , cu modificările şi completările ulterioare , precum si prevederile 

art. 45 alin 12 din  din H.G nr.  715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 

a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 Se aprobă preţul de vânzare directa pentru lemn de foc, avand 

ca destinatie aprobizoinarea populatiei orasului Rupea, după cum 
urmează: 
- Lemn de foc Diverse Tari : - 201.61 lei/mc cu TVA - 125 lei/mster cu T.V.A. 
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- Lemn de foc Diverse Moi şi Diverse Răşinoase :137.10 lei/mc cu TVA - 85 

lei/ mster cu T.V.A. 
 

- Lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Gorun -350 

lei/mc cu TVA 

- Lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse Tari - 

250 lei/mc cu TVA 
 

- Lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse 

Rasinoase -200 lei/mc cu TVA 

- Lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse Moi - 

200 lei/mc cu TVA 
 

Art. 2 Pentru stocurile de material lemnos provenite din anul 2019, avand ca 

destinatie aprovizionarea populatiei, pretul de vanzare va fi cel stabilit prin HCL 

nr. 6/2018 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul orasului Rupea. 

Art. 4 . Prezenta hotărâre poate fi contestată în baza prevederilor Legii nr. 

554/2004 în termen de 30 de zile de la comunicare. 

. 

 
INITIATOR CONTRASEMNEAZA 
PRIMAR Secretar  General UAT 

Ec. Bardas Nicolae Liviu jr. Ioana Madalina Roman 
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