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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea valorificării masei lemnoase 

pe picior din fondul forestier proprietate publică 
a Comunei Țețchea, prin licitație 

 
 
 Având în vedere: 

- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre  privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a Comunei Țețchea, prin licitație,  
înregistrat cu nr. 3046/19.05.2021, 

- Raportul de specialitate  a compartimentului cu atribuții în domeniul fondului funciar 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate 
publică a Comunei Țețchea, prin licitație, înregistrat cu nr. 3047/19.05.2021, 

- Adresele Ocolului Silvic Dobrești având nr. 1011/26.04.2021, respectiv nr. 
1187/19.05.2021, 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, 13 din totalul de 13 în funcție, 
 În conformitate cu prevederile art. 1 lit. q), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 13, art. 

20 alin. (5) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
 Consiliul local al comunei Țețchea 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 Art. 1.  Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier 
proprietate publică a Comunei Țețchea, astfel: 

- partida nr. 12406 nr. SUMAL 2100146700560 Duglas Țețchea – S Rarituri din 
UB Țețchea ua 2C, D, partida cu volum de 478,84 mc, cu prețul de pornire a licitației de 180 
lei/mc; 

- partida nr. 12407 nr. SUMAL 2100146700610 Țețchea – Igiena din UB 
Țețchea ua 11A, 15, 16B,17B partida cu volum de 291,77 mc, cu prețul de pornire a licitației 
de 160 lei/mc. 

 
Art. 2. Ocolul Silvic Dobrești va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, cu: 
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 



- Primarul Comunei Țețchea; 
- Ocolului Silvic Dobrești; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Florian – Marius Scorțe                                                      Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 34 din 28 mai 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13  
 Vot: 13 voturi ,,Pentru” 

 

 


