
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro 

mail: contact@primariarupea.ro 

Page 1 of 2 

 

 

 
 
 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

 

Pentru modificarea art. 8 din HCL nr. 87/23.12.2019 privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2020 

Consiliul Local al orasului Rupea, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2020  
Vazand raportul de aprobare al primarului orasului Rupea, 
Având în vedere referatul nr. 55 din 08.01.2020 a RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății Homorod, 

înregistrată la Primăria Rupea sub nr. 90/08.01.2020 prin care solicita introducerea in cadrul art. 8 al 
HCL nr. 87/23.12.2019 a Partidei nr. 1501UP V Rupea u.a. 60A% Progresiva I, vol. 718 mc. Se 
propune spre aprobare pretul de pornire la licitatie de 210 lei/mc 

 
Avand in vedere: 
- TITLULUI III-Gestionarea durabilă a pădurilor, Capitolele VII-IX din Legea 

nr.46/2008 – Codul Silvic; 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin 5 ale Regulamentului din 05.10.2017 de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG 
715/2017, 

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 
modificaile si completarile ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba introducerea subpunctului 4 la art 8 al HCL nr. 87/23.12.2019 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2020, si anume : 

- Partida nr. 1501UP V Rupea u.a. 60A% Progresiva I, vol. 718 mc. Se aproba 
pretul de pornire la licitatie de 210 lei/mc 

Conform AVP – ului care face parte integranta din prezenta hotarare 
 

Art. 2.  Celelatlte prevederi ale HCL nr. 87/23.12.2019 raman neschimbate. 

 

 

 
INITIATOR CONTRASEMNEAZA 

PRIMAR Secretar General U.A.T. 

Ec. Bardas Nicolae Liviu jr. Ioana Madalina Roman 
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Raport de aprobare 

Pentru modificarea art. 8 din HCL nr. 87/23.12.2019 privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2020 

 
Având în vedere referatul nr. 55 din 08.01.2020 a RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății 

Homorod, înregistrată la Primăria Rupea sub nr. 90/08.01.2020 prin care solicita introducerea 
in cadrul art. 8 al HCL nr. 87/23.12.2019 a Partidei nr. 1501UP V Rupea u.a. 60A% 
Progresiva I, vol. 718 mc. Se propune spre aprobare pretul de pornire la licitatie de 210 

lei/mc 
 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin 5 ale Regulamentului din 05.10.2017 de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG 
715/2017, 

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 
modificaile si completarile ulterioarepropun aprobare introducerii subpunctului 4 la art 8 al 
HCL nr. 87/23.12.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 
2020, si anume : 

- Partida nr. 1501UP V Rupea u.a. 60A% Progresiva I, vol. 718 mc. Se aproba 
pretul de pornire la licitatie de 210 lei/mc 

Conform AVP – ului care face parte integranta din prezenta 

 

 

 

PRIMAR, 

Ec. Bardas Nicolae Liviu 
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