
 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ 
                                                               HOTĂRÂREA  nr.71 
                                                                      din  23.09.2019 
privind aprobarea preţului  de referinţă, respectiv preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Archiş, în anul de 

producţie 2020 

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 23.09.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  10 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
comisia de specialitate ; 
     HCL nr.57/28.12.2007 de asociere a comunelor Archiş, Apateu, Beliu, Craiva, Cărand, Hăşmaş, 
 de constituire a Regiei Publice Locale Ocol Silvic ,,Dumbrava” ; 
   Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
   Prevederile  art.12, art.13 şi art.19  Legea nr.46/2008, republicată, privind Codul Silvic, actualizat; 
   Prevederile art.1 lit.r) şi s) din HG nr.715/2017, Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
      Prevederile  129 alin.(2) lit.a) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
    Adresa cu nr.1615 din 20.08.2019 a R.P.L. Ocol Silvic ,,Dumbrava” RA    
     Votul ,, pentru ” a 8 consilieri, 2 consilieri ,,conflict de  interese” .  
        
          În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
    Art.1.   Se aprobă preţul de referinţă , respectiv preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Archiş, în anul de producţie 
2020, calculat pe specii/grupe de specii, pe grad de accesibilizare, sortimente şi natura produsului, 
după cum urmează: 
      a-pentru gradul I de accesibilitate (distanţa de colectare) mai mică de 250 m, cele prevăzute în 
Anexa nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
      b- pentru gradul II de accesibilitate (distanţa de colectare) între 251 -500 m, cele prevăzute în 
Anexa nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
      c- pentru gradul III de accesibilitate (distanţa de colectare) între 501 -1000 m, cele prevăzute în 
Anexa nr.3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
      d- pentru gradul IV de accesibilitate (distanţa de colectare) între 1001 - 1500 m, cele prevăzute în 
Anexa nr.4, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;; 
      e- pentru gradul V de accesibilitate (distanţa de colectare) mai mare de 1500 m, cele prevăzute în 
Anexa nr.5, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    Art.2.   Preţurile de referinţă sunt utilizate atât pentru fondul forestier proprietate publică aflat în 
Regie, cât şi pentru pentru fondul forestier proprietate publică aflat sub contract de prestări servicii 
silvice . 
    Art.3.   Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Regiei 
Publice Locale Ocol Silvic ,,Dumbrava” . 
      Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - R.P.L. O.S. Dumbrava R.A. Beliu .  
       - Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.      
                                                                                           
                                                                                                         Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR 
  
                   FAUR  PAVEL                                                             ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


