
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTARARE  
 

privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă  care se va recolta în anul 2017  
din fondul forestier proprietate publică a comunei Bănia administrat de RPL-OS Bănia  

și a fondului de accesibilizare 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia;  
Având în vedere  adresa nr. 62/25.01.2017 a RPL-OS Bănia prin care se solicită consiliului local  aprobarea 

volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2017, de 32.787 m.c. conform amenajamentului în vigoare;  
În temeiul prevederilor  art.6, al.(1) și art. 45 din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617 din 31 august 2016. Având în vedere prevederile 
art.4 al. (1) si art.5 al. (1) lit.,,a” din Legea 56/2010 privind accesabilizarea fondului forestier national, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Luând în considerare și prevederile art.4 al. (1) si art.5 al. (1) lit.,,a” din Legea 56/2010 privind accesabilizarea 
fondului forestier national, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere și prevederile art. 59 al.(1) din legea nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

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 aprobă volumul de 32.787 m.c. masă lemnoasă  care se va recolta în anul 2017 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Bănia administrate de Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia,  în condiţiile reglementate 
de art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. 

Art. 2 – Pentru anul 2017, pentru consumul propriu al instituţiilor publice, al unităţilor de interes local finanţate 
integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru nevoile proprii/activitatea economică ale/a persoanelor 
fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, volumul de masă lemnoasă este 
de cel mult 5000 m.c.  

Art.3 – Recoltarea și valorificarea masei lemnoase fondul forestier proprietate publică a comunei Bănia, prevăzută 
la art. 1 și art. 2 din prezenta, se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 617 din 31 august 2016.  

Art.4 – Pentru anul 2017, fondul de accesibilizare a pădurilor proprietatea publică a comunei Bănia, administrate 
de RPL-OS Bănia, se menține la nivelul anului 2016, respectiv în cuantum reprezentând 5% din valoarea masei lemnoase 
vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale şi accidentale I.  

Art. 5 –  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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