
JUDEȚUL   HUNEDOARA 

COMUNA PEȘTIȘU MIC 

      PRIMAR 

NR. 101/18.10.2018 

 

Expunere  de  motive 

privind  exploatarea  și vânzarea  către cetățenii comunei Peștișu Mic  a unui 

volum de 193 mc  si a unui volum de  12 mc material  lemnos  din pădurea 

comunei Peștișu  Mic,  

 

           Primarul  comunei  Peștișu  Mic,  județul  Hunedoara, în temeiul 

prevederilor din Legea administrației publice locale 215/2001 republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 

        Constatând că a fost întocmit Actul de punere în valoare nr./2018 - Valea 

Roatei de către Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor  RA  Hunedoara  a unui volum 

de 193  mc material lemnos  și a Actului de punere în valoarea nr .1365652-HD-

2202910 -Mânerău   Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor  RA  Hunedoara  a unui 

volum de 12 mc material lemnos. 

        În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 

regimul juridic al acestuia cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr.470/2014 privind circulația și transportul materialelor lemnoase. 

        În conformitete cu prevedreile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

         Având  în vedere  art.45 privind vânzarea directă a materialului lemnos 

din Regulamentul aprobat prin H.G.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

        Ținând cont de Legea nr.265/2017, privind stabilirea prețului  unui metru 

cub de masă lemnoasă pe picior. 

       Propun Consiliului Local al comunei Peștișu Mic exploatarea unui volum 

de 193 mc din Valea Roatei si a unui volum de 12 mc Mănerău  de material 

lemnos pentru persoanelor fizice. 

      Prețul  este de 120 lei/mc. 

 

Primar 

Voina Leorean Casian 

                   

       

  

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL   HUNEDOARA 

COMUNA PEȘTIȘU MIC 

      PRIMAR 

NR. 102/18.10.2018 

 

Referat 

privind  exploatarea  și vânzarea  către cetățenii comunei Peștișu Mic  a unui 

volum de 193 mc  si a unui volum de  12 mc material  lemnos  din pădurea 

comunei Peștișu  Mic,  

 

 

        Constatând că a fost întocmit Actul de punere în valoare nr./2018 - Valea 

Roatei de către Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor  RA  Hunedoara  a unui volum 

de 193  mc material lemnos  și a Actului de punere în valoarea nr .1365652-HD-

2202910 -Mânerău   Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor  RA  Hunedoara  a unui 

volum de 12 mc material lemnos. 

        În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 

regimul juridic al acestuia cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr.470/2014 privind circulația și transportul materialelor lemnoase. 

        În conformitete cu prevedreile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

         Având  în vedere  art.45 privind vânzarea directă a materialului lemnos 

din Regulamentul aprobat prin H.G.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

        Ținând cont de Legea nr.265/2017, privind stabilirea prețului  unui metru 

cub de masă lemnoasă pe picior. 

        Datorită faptului că se apropie sezonul rece este necear suplimentarea 

materialului lemnos pentru foc către cetațenii comunei Peștișu Mic cu 193 mc 

din Valea Roatei si 12 mc din Mănerău. 

      Prețul  este de 120 lei/mc. 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT  

Bera  Angela  


