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HOTĂRÂREA Nr. 34 

Din data de 22 iunie 2022  

Privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenită din pădurea 

proprietate publică a Comunei Boghiș, în anul de producție 2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iunie 

2022 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 2780 din 14.06.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 2830 din 16.06.2022 al Compartimentului achiziții publice; 

 - raportul de avizare nr. 2866 din 21.06.2022 al Comisiei de specialitate;  

 - Hotărârea Consiliului Local Boghiș nr. 71 din 20.12.2021 privind aprobarea prețului de 

referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2022, provenită din pădurea 

proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente; 

 - referatele Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 1228/30.05.2022 și nr. 1230/30.05.2022 

privind modul de valorificare a masei lemnoase și stabilirea prețului de pornire la licitație, masă 

lemnoasă pe picior, înregistrate la Comuna Boghiș sub nr. 2692/31.05.2022, respectiv nr. 

2693/31.05.2022; 

 - art. 1 lit. m), lit. q) și lit. x), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (5) și art. 13 din Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 

715/2017; 

 - prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă valorificarea volumului de 100,24 m3 de masă lemnoasă provenită în anul 

de producție 2022 din pădurea proprietate publică al Comunei Boghiș, partida 2200259801850 

UP I Boghiș u.a. 5, prin vânzare la licitație publică în plic închis ca masă lemnoasă pe picior. 

 Art.2. Prețul de pornire la licitație al masei lemnoase prevăzute la  art. 1 este de 150 

lei/m3. 

  

 



 

  

 Art.3. Cu elaborarea Caietului de sarcini, a documetaţiei de licitaţie, cu organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei și cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Comunei Boghiș și Compartimenul achiziţii publice. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş 

- Compartiment achiziții publice; 

- Ocolului Silvic Stejarul Zalău; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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