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  H O T Ă R Â R E A nr.16/2022 
privind aprobarea valorificării masei lemnoase  pusă în valoare din fondul 

forestier al  comunei Ciumani 

 

 

Consiliul Local Ciumani,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr. 14/2022 a primarului comunei, dl. 

Márton László – Szilárd privind aprobarea valorificării masei lemnoase  din fondul forestier al 

comunei Ciumani ,  

- Actul de punere în valoare nr.2100117504130/25.10.2021, 

- Studiul de oportunitate nr.898/2022 privind valorificarea masei lemnoase pusă în 

valoare din fondul forestier a comunei Ciumani, 

Văzând raportul de specialitate nr. 14/2022 al compartimentului de achiziții publice şi 

Avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru  buget –finanțe, investiții, 

administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 

Luând în considerare prevederile: 

- art.60 alin.5) din Legea nr.46/2008, Codul Silvic, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- Deciziei Directorului general al RNP-Romsilva nr.648 din 25.10.2021 privind 

menținerea prețurilor de referință pentru anul de producție 2022, 

- Deciziei nr.4545 din 27.10.2021 al Șefului de Ocol Silvic de regim Gheorgheni ,   

     -Hotărârii Guvernului  nr.715/2017 prin care se aprobă Regulamentul de valorificare 

a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
   -Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Anexa nr. 56 poziţia 1, validată pe baza Legii nr. 1/2000 şi Procesul verbal de 

punere în posesie a pădurilor comunei Ciumani nr. 1/18.05.2011, 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.829/2022 

          În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și (2) literele a) și c) și alin.(3) literad),  art.139 

alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a), art.198 alin.(1) și (2), art.199 alin.(1) și (2) din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă valorificarea  masei lemnoase  pusă în valoare din fondul forestier 

al comunei Ciumani în cantitate de 279,97 mc volum brut,astfel: 



 

  

 

a) cantitatea totală de 231,12 mc, sortimentul brad și molid, va valorificată prin 

vânzare prin licitație publică. 

b) cantitatea totală de 48,85 mc, sortimentul fag și paltin de munte, va fi folosită 

ca lemn de foc  pentru încălzirea clădirilor din domeniul public al Comunei 

Ciumani, respectiv:  Hala de cazane, Centrul social Napfeny și la clădirile 

terenului de hochei. 

 

ART. 2   Se aprobă prețul de pornire ca fiind 450 lei/mc, inclusiv fondul de 

regenerare și pasul de licitație ca fiind 23 lei. 

 

ART.3 Se aprobă Documentația licitației publice deschise conform anexei nr.1 , care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ciumani. 

 

ART.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general pentru Primarul 

comunei, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          Contrasemnează pentru legalitate 
        Köllő Csaba                                                 Secretar general:Balogh Zita 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
12 aprilie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


