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Hotărârea nr. 67 /2019
privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase către populație
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 31 iulie 2019;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al viceprimarului privind stabilirea preţului de valorificare a
materialului lemnos de pe păşunile împădurite ale comunei Gălăuţaş nr.4/126/22.07.2019;
Raport de specialitate al compartimentului de resort nr. 4/127/22.07.2019;
Cota de tăiere pentru anul 2019 prevăzută în amenajamentul silvic al fondului forestier
proprietatea comunei Gălăuțaș, UP VI Gălăuţaş, şi amenajamentul silvopastoral al păşunilor
aparţinând comunei Gălăuţaş, intrat în vigoare la data de 01.03.2011 şi cu aplicabilitate de 10
ani, întocmite de SC Tehnosilv SRL Braşov, avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pajişti-Braşov, procesul verbal de avizare nr. 69/02.05.2011 şi de ITRSV Braşov, procesele
verbale nr. 84/15.07.2010, 31/11.02.2011;
Anexa 16/1991 privind trupurile de păşune ce se delimitează şi se transmit în proprietatea
comunei Gălăuţaş şi în administrarea primăriei locale, validată prin Hotărârea nr. 11/1991 a
Comisiei Judeţene Harghita pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor, în baza Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, cu modificările şi completările
ulterioare ;
Actul de punere în valoare a materialului lemnos nr. 2378 ;
Codul Silvic –Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; art. 58 alin.1
si 2, alin.5, art.59, art. 60;
Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalitatile si
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemons, cu modificările și
completările ulterioare, art. 2, art. 4 alin.1, alin.2, art. 35;
HGR nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase
şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului
(UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor
ce revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din lemn;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, art. 5 alin.1 lit. a, art.20 alin.1 lit. e,
HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, art.1 lit. q), lit. r), lit. s), art.4, art. 12, art. 20, alin.5) ;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 82/2018 privind aprobarea
prețurilor de referință pentru anul 2019, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din
proprietatea publică/privată a comunei Gălăuțaș;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 2/2019 privind volumul de masă
lemnoasă ce se va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică/privată a comunei
Gălăuțaș, administrat/sub contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Toplița, modul de
valorificare și destinația acestuia;
Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, nr.6/51/23.07.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.6/50/23.07.2019,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii
şi comerţ nr .6/52/24.07.2019;
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In temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin.2, lit.c, alin. 2 lit d), alin. 5 lit. a si b , alin. 7
lit. r, art. 139 alin.1 alin. 3 lit. g), art. 196 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Stabileste preţul materialului lemnos de pe păşunile împadurite ale comunei
Gălăuţaş, destinate populaţiei, la prețul din actul de punere în valoare, comunicat de Ocolul
Silvic Toplița, după cum urmează:
1) din partida 2378, volum brut 428 mc :
-lemn rotund de rășinoase la prețul de 117 lei/mc.
(2)La preţul stabilit la alineatul (1) pentru materialul lemnos, se adaugă cota de TVA de
19% şi valoarea cheltuielilor de exploatare şi transport până la rampa de la drumul de acces.
Art.2. Pentru locuitorii comunei care obţin autorizaţie de construcţie, se aprobă cantitatea
de 10 mc, pentru construcţia de locuinţă, respectiv cantitatea de 5 mc pentru construcţia de anexe
gospodăreşti, la preţul aprobat conform art.1 alin.(1) din prezenta hotârâre.
Art.3. Persoanele cu handicap gradul I şi II şi persoanele cu invaliditate gradul I şi II,
beneficiază de 2 mc lemn rotund de rășinoase , la preţul de 25% din prețul aprobat conform art. 1
alin.(1), la care se adaugă cota de TVA de 19% și cheltuielile de exploatare. Pentru a beneficia
de această prevedere se va anexa la cererea depusă o copie după certificatul de încadrare în grad
de handicap sau invaliditate, valabil la data solicitării materialului lemnos și copia actului de
identitate.
Art.4. Masa lemnoasă destinată populaţiei se va exploata cu firme atestate pentru
exploatare.
Art.5. Pentru necesităţi proprii (diferite lucrări de reparaţii) Consiliul Local şi Primăria
va putea beneficia de cantitatea necesară debitată din material lemnos confiscat și din partizile
constituite pentru populație.
Art.6. În cazul unor calamităţi naturale, inundaţii, incendii, cutremure etc., Consiliul
Local va stabili cantitatea de masă lemnoasă ce se va acorda persoanelor în cauză şi condiţiile de
acordare.
Art.7. Transportul materialului lemnos se va face numai în zilele de marţi şi vineri, prin
grija paznicului de păşune şi cu respectarea regimului silvic. În cazuri excepţionale, cu aprobarea
scrisă a primarului, transportul materialului lemnos se poate face şi în alte zile.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita,
primarului comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei, paznicului de păşune şi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de web a acesteia.
Art.9. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul, viceprimarul şi
paznicul de păşune.
Gălăuţaş, la 31 iulie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaș
Morar Monica-Camelia

