
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTARARE  
 

privind  preţurile de referinţă pentru anul deproducție 2016,  
pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate  

publică a comunei Bănia administrat de RPL-OS Bănia 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Având în vedere  adresa nr. 269/28.02.2016 a RPL-OS Bănia prin care se solicită consiliului local al comunei Bănia 

aprobarea prețurilor pentru masa lemnoasă 2016 ce se vor practica în cursul anului 2016 de către RPL-OS Bănia, să fie 
aceleași cu cele aprobate prin Decizia nr. 45/2016 a RNP pentru județul Caraș-Severin;    

 Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul 
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia;  

Văzând Anexa nr. 11 la Decizia nr. 45/12.02.2016 a Directorului General al RNP-Romsilva, privind preţurile de 
referinţă pentru anul de producție 2016, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 
publică a statului administrat de RNP – Romsilva în județul Caraș-Severin și având în vedere că fondul forestier proprietate 
publică a comunei Bănia  administrat de RPL-OS Bănia este amplasat în întregime pe raza  județului Caraș-Severin;  
Luând în considerare și prevederile art. 7 al.(1) lit. ,,b” din Legea nr. 46 19 martie 2008 Codul silvic, republicată în anul 2015;  

Având în vedere  Regulamentul  de Organizare şi funcţionare al  Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bănia nr.16 din 20.02.2007, cu modificările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile art.4, art. 47- 62 din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 924 din 4 noiembrie 2015, modificată și completată de HG nr. 43 din 3 
februarie 2016;  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,a”, al.(3) lit. „c”,  art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
HOTARASTE: 

      
 Art.1 - Se însușește propunerea Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia și se aprobă utilizarea în anul de 

producție 2016, pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Bănia administrat de RPL-OS Bănia, a preţurilor de referinţă pentru anul de producție 2016, a valorilor coeficienților de 
ajustare pe grade de accesibilitate și a valorilor de ajustare pe tehnologii de exploatare, pentru masa lemnoasă pe picior 
care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva în județul Caraș-Severin, 
așa cum sunt prevăzute în Anexa nr.11 la Decizia nr. 45/12.02.2016  a Directorului General al RNP-Romsilva. 

Art.2 – Valorificarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Bănia 
se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin H.G. nr. 924 din 4 noiembrie 2015 modificată și completată prin HG. nr. 43 din 3 februarie 2016.  

Art.3 – Pentru fiecare licitaţie organizată şi pentru fiecare partidă/lot/piesă, tipul de licitaţie se stabileşte de Consiliul 
de Administrație al RPL-OS Bănia, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin 
intermediul anunţului de licitaţie. 

Art.4 –  Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, RPL-OS Bănia,  Instituţiei prefectului 
judeţului Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei şi site-ul propriu www.primariabania.ro.   
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