
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRI~OARA 

HOTARARE 
privind aprobarea indexarii, incepand cu anul 2022, a preturilor prevazute in anexele 2-6 si 8 Ia 

Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.55 din 29.11.2017 privind aprobarea 
volumului de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate 

publica a comunei Rebri~oara, a criteriilor, prioritatilor, destinatiei si modului de valorificare 
a masei lemnoase respective, a preturilor de referinta, a preturilor de pornire la 

licitatie/negociere, a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa respectiva, 
a tipului de licitatie, a nivelurilor tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatare 

a masei lemnoase ~i a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20 %, 
modificata prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara 10 din16.02.2018 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta ordinara in 
data de 27.12.2021 in prezenta a _11_ consilieri ; 
-avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr.79 /09.11.2021 ; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr.6661 /20.12.2021; 

-Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Rebri~oara ,Tnregistrat sub nr. 6660/20.12.2021 ; 
-Anuntul nr.6112/11.11.2021 din care rezulta ca Proiectul de hotarare nr. 79/09.11.2021 a fost pus la 
dispozitia cetatanilor, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandari; 
-Proces Verbal de afi~are nr.6121 /11.11.2021 a Proiectului de hotarare nr.79 /09.11.2021; 
-Procesul Verbal cu nr. 6659/20.12.2021 privind rezultatul afisarii Proiectului de hotarare nr.79/09.11.2021; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului public 
~i privat al comunei , amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat 
sub nr.6746 /27.12.2021; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, culte , 
activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local Rebrisoara, 
inregistrat sub nr.67 4 7 /27 .12.2021 ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica ,apararea ordinii publice, 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala , protectia mediului , agricultura si 
silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat sub nr.6748 /27.12.2021; 
-Adresa Ocolului Silvie Some~-Tible~ nr. 3942 din 03.11.2021 , inregistrata la Primaria comunei Rebri~oara 
sub nr. 608'6 /09 .11.2021, prin care se propune indexarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior ~i 
a celor fasonate conform anexelor 2-8 la Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.55 din 
29.11.2017, modificata prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara 10 din 16.02.2018 
- Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.55 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de 
masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a comunei Rebri~oara, a 
criteriilor, prioritatilor, destinatiei si modului de valorificare a masei lemnoase respective, a preturilor de 
referinta, a preturilor de pornire la licitatie/negociere, a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa 
respectiva, a tipului de licitatie, a nivelurilor tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatare a masei 
lemnoase ~i a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20 %, 
- Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.10 din 16.02.2018 privind modificarea Hotararii 
Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.55 din 29.11.2017 aprobarea volumului de masa lemnoasa care 
se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a comunei Rebri~oara a criteriilor, prioritatilor, 
destinatiei ·si modului de valorificare a masei lemnoase respective, a preturilor de referinta, a preturilor de 
pornire la licitatie/negociere, a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa respectiva, a tipului de 



licitatie, a nivelurilor tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatare a masei lemnoase ~i a partizilor de 
produse principale care constituie rezerva de 20 %; 
-Prevederile art.1, lit. r), s) ~i q), art.4 alin.(1); art.6 alin.(1)(2) si (4); art.11 alin.(2);art.12-13; art.20 alin.(5) 

(6) si (7) ;art.45 alin.(11)-(13) si art.52 alin .(1) din d Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.715/2017cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

-Prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvie, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

-Prevederile Amenajamentului silvic in vigoare, intocmit pentru fondul forestier proprietatea comunei 

Rebri~oara, aflat in administrarea Ocolului Silvie Some~-Tible~; 

-Prevederilor reglementate de art. I alin.(2) ,art.2 ,art.4 lit.b) si art. 7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. c); alin. (6) lit. b), art. 139 alin.3 lit.g); art.196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, HOT ARA~TE: 

Art.1. Se aproba indexarea cu 25 % tncepand cu anul 2022, a preturilor prevazute in anexele 2-6 si 8 la 
Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.55 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de 
masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a comunei Rebri~oara, a 
criteriilor, prioritatilor, destinatiei si modului de valorificare a masei lemnoase respective, a preturilor de 
referinta, a preturilor de pornire la licitatie/negociere, a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa 
respectiva, a tipului de licitatie, a nivelurilor tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatare a masei 
lemnoase ~i a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20 %, modificata prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Rebri~oara 10 din16.02.2018. 
Art.2 Se aproba mentinerea pentru anul 2022, a prevederilor Hotararii Consiliului Local al comunei 

Rebri~oara nr.55 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza anual din 

fondul forestier proprietate publica a comunei Rebri~oara, a criteriilor, prioritatilor, destinatiei si modului de 

valorificare a masei lemnoase respective, a preturilor de referinta, a preturilor de pornire la 

licitatie/negociere, a preturilor de vanzare directa pentru masa lemnoasa respectiva, a tipului de licitatie, a 

nivelurilor tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatare a masei lemnoase ~i a partizilor de produse 

principale care constituie rezerva de 20 %, modiftcata prin Hotararea Consiliului Local al comunei 

Rebri~oara IO din I 6.02.2018, cu modiftcari le prevazute de art. I. 

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comune1 

Rebri~oara . 

ART.4 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale 

catre prefect, prin publicare pe site-ul primariei www.primariarebrisoara.ro , precum si prin afi~are la sediul 

primariei. 



ART.5 Prezenta hotarare s-a adoptat de Consiliul Local Rebrisoara tn sedinta ordinara din data de 
27.12.2021 , cu un nu mar de _ 9 _ voturi "pentru " _ 0 _ voturi "impotri va" si _ 2 _ voturi " abtinere " din _ I l _ 
consilieri prezenti la sedinta . 
Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tin ta publica prin grija secretarului comunei ~i se comunica catre: 

• 
• 

• 

Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud 

Primarul comunei Rebri~oara 

Ocolul Si lvie Some~-Tible~ 

P re~edinte ~edinta /; 
:....-~--, 

Contrasemneaza 
Secretar genera l ~ U,Jlei 

SCURTU OTILIA/ SCURTU 

NR. 85 /27.12.2021 




