
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 7 
din 31.01.2019

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la 
licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa ordinară din data de 31.01.2019, 
Analizind proiectul de hotarire si raportul secretarului comunei nr. 323/23.01.2019, 
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, şi 3 a Consiliului local al comunei 

Mândra,
Avînd in vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 6, alin. 1 şi 4, art. 45, alin. 12 din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat 
prin H.G. nr. 715/2017, Legea nr. 46/2008 Codul silvic,

Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la 
licitaţie a următoarelor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra aflat 
în administrarea R.N.P. -  Romsilva Ocolul Silvic Făgăraş după cum urmează :

- Partida 1602 -  valorificare prin licitaţie către agenţi economici a lemnului de lucru cu 
diametru mai mare de 24 cm , clasa C fag Ia preţul de pornire de 300 lei/mc şi vînzarea directă 
a lemnului de foc la preţul de 135 lei/mc,

- Partida 1604 -  valorificare prin licitaţie către agenţi economici a lemnului de lucru cu 
diametru mai mare de 24 cm , clasa C fag la preţul de pornire de 300 lei/mc şi vînzarea directă 
a lemnului de foc la preţul de 135 lei/mc,

Art. 2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către primarul comunei 
Mândra.
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 8 voturi pentru, 
prezenţi din totalul de 11

Prezenta s-a difuzat: 
l ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
l ex. dosar H.C.L.; 
l ex. R.N.P. Romsilva Făgăraş; 
l ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.


