
 
                                              HOTĂRÂREA Nr. 1 

                                                                    din 18.01.2021 
privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2021, pe specii, grupe de specii, 
grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață 

pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unității 
administrativ teritoriale Pojorâta 

 
 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
  
Având în vedere: 
 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava, înregistrată sub numărul  188 din 13.01.2021;  
            - Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 189 din 13.01.2021;   

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi 
turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, înregistrat la nr.227/14.01.2021; 

- Adresa Ocolului Silvic Pojorâta nr. 12661/30.12.2020; 
- Prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. „c”, art.136, art.196, alin.1, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

               
           Art.1. Se aprobă prețurile de referință pentru anul de producție 2021, pe specii, grupe de specii, grade 
de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață pentru masa 
lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Pojorâta 
prevăzute în decizia nr. 566/16.10.2018 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, 
anexele 1-5. 

Art.2. Prețurile de referință aprobate la art.1 se aplică la stabilirea prețurilor de APV în conformitate cu 
prevederile art.1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
aprobat prin HGR 715/2017. 

Art.3. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, fond 
funciar şi achiziţii publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Vasile ZLEVOACĂ 

               Contrasemnează: 
      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
       Elena Smaranda LEHACI 
 
 

 


