
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea prețurilor de referință pentru producția anului 2023   
în vederea valorificării masei lemnoase  provenită din fondul forestier  

proprietate  publică a U.A.T. Frumosu 
 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
            Referatul de aprobare nr.9040 din 28.10.2022 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava;               

Raportul compartimentului de specialitate nr.9041 din 28.10.2022 din cadrul 
Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al Comunei Frumosu; 
 Adresa O.S.Vama cu nr.13292/GP. din 26.10.2022 cu privire la prețurile de referință 
pentru anul  de producție 2023; 

Prevederile art.1  lit. (r), art.10 alin.(3), art.11 alin.(2), art.12 H.G. nr.715 din 
05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică și a Deciziei nr.773/21.10.2022 a Directorului General al 
Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA  de menținere a prețurilor de referință pentru anul 
de producție 2023 aprobate prin Decizia nr.566/16.10.2018;  
            În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice 
locale cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c),139 alin.(1), din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

              Art.1.Se aprobă prețurile de referință pentru producția anului 2023 în vederea 

valorificării masei lemnoase,  provenită din fondul forestier  proprietate  publică a U.A.T. 

Frumosu, prețuri stabilite în funcție de specie sau grupă de specii, de gradul de 

accesibilitate, de sortiment și de natura produsului, conform anexelor la prezenta hotărâre. 

 Art.2.Primarul comunei Frumosu  prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  

 

                    Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.119 

 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:-Pentru :11     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

     


