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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Consiliul local  

 
 
 
 
 

 

HOTĂRÂRE    
 

privind  diminuarea prețului de pornire a licitației pentru un lot de 150 m.c. lemn de foc depreciat calitativ, 
recoltat în anii precedenți din pădurea proprietatea publică a comunei Bănia administrată de RPL-OS Bănia 

și care nu a putut fi valorificat  
 
 

Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere  adresa nr. 945/12.07.2021 a RPL-OS Bănia prin care se propune consiliului local al comunei Bănia 
diminuarea prețului de pornire a licitației pentru un lot de 150 m.c. lemn de foc depreciat calitativ, recoltat în anii precedenți din 
pădurea proprietatea publică a comunei Bănia administrată de RPL-OS Bănia și care nu a putut fi valorificat.   

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

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

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. 20 al.(5) și al.(7) din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017,  cu modificările și completările 
ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,a” și al. (3) lit. ,,d”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 –  Prin excepție de la prețurile de vânzare a lemnului de foc aprobate, se aprobă diminuarea prețului de pornire a 

licitației pentru un lot de 150 m.c. lemn de foc depreciat calitativ, recoltat în anii precedenți din pădurea proprietatea publică a 
comunei Bănia administrată de RPL-OS Bănia și care nu a putut fi valorificat , conform Anexei care face partte din prezenta.  

Art. 2 –  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 și pe site-ul propriu www.primariabania.ro.  

 
 

Bănia 26.07.2021 
Nr.50 

 
Președintele de ședință 

  
Gabriel-Petru Băcilă 

         Contrasemnează 
            Secretarul General 

                Pavel Marin 
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PREȚURILE 

 
 

diminuate de pornire a licitației pentru un lot de 150 m.c. lemn de foc depreciat calitativ, recoltat în anii 
precedenți din pădurea proprietatea publică a comunei Bănia administrată de RPL-OS Bănia și care nu a 

putut fi valorificat  
 
 

Pret  diminuat  
 

Nr.  
crt.  

 
Specificatie 

 
U/M 

 
Cantitater

a  fără TVA 
- lei/m.c.- 

Inclusiv  TVA 
- lei/m.c.- 

1 Lot lemn de foc depreciat 
calitativ, recoltat în anii 

precedenți 

M.C. 150 130 154,7 

 
 
 
 

 
Președintele de ședință 

  
Gabriel-Petru Băcilă 

  
 

  
       Contabil  

Ec. Surulescu Dănilă ________________ 
 
  Contrasemnează 
 Secretar general  
  Jr.Pavel Marin ________________  
       

ANEXA 
La hotărârea Consiliului Local Bănia 

Nr. 50 din 26.07.2021  

Avizat:  
Director RPL-OS   Contabil 
Ing. Borozan Gheorghe    Ec.Golîmba L.Adriana 
 
_____________________        __________________ 


