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  HOTĂRÂREA    nr.   72  /2020 
privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și 
destinația acestuia    

 
   Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

26 noiembrie 2020; 

 

 Având în vedere : 

-Referatul de aprobare  al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 5/145/2020 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Gălăuțaș 
nr. 5/146/2020; 

Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;  
H.G.  nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,  art.2, art. 4, art. 6, art. 

12,  art.20 alin.5;  

Contractul de administrare nr. 2977/26.07.2001 încheiat între Direcţia Silvică Suceava prin 
Ocolul Silvic Broșteni şi comuna Gălăuțaș. 

Adresa  nr. 12265/09.11.2020 înaintată  de Ocolul Silvic Broșteni, pentru aprobarea volumului 

de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021, modul de valorificare și destinatia acestuia pentru 
fondul forestier proprietatea publică a comunei Gălăuțaș în suprafata de 1956,80  ha, pentru care avem 

încheiat contract de administrare cu acesta;  

-Titlul de proprietate nr.316/07.11.2002 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenului cu vegetatie forestieră în suprafaţă de 1138 ha,8000 mp, situat pe teritoriul administrativ al 
localităţii Broşteni ;  

--Titlul de proprietate nr. 7998/2002 privind suprafaţa de 818 ha teren cu vegetaţie forestieră, 
situată pe teritoriul comunei Bilbor, judeţul Harghita. 
 -Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Gălăuţaş, întocmit de  SC 
IRISILVA SRL CARACAL , data intrării în vigoare 01.01.2013 ;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  71/2020 privind aprobarea prețurilor de 

referință pentru anul 2021, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea 
publică/privată a comunei Gălăuțaș;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gălăuţaş, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.6/181/020, 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.6/182/2020 ; 

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;  

 

HOTǍRǍŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă  volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier 

în suprafață de 1956,80 ha, aflat în proprietatea publică a comunei Gălăuțaș și în administrarea 
Direcției Silvice Suceava- prin Ocolul Silvic Broșteni, respectiv de 5.023 mc, conform listei de partizi 

-anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .  
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 Art.2. (1) Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de 5.023 mc ce se va recolta în anul 2021,  

conform art. 1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat ca ”masă lemnoasă pe picior”.  

 

           (2) Volumul de masă lemnoasă destinat operatorilor economici/grupurilor de operatori 

economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră, va fi oferit spre vânzare pe picior ”prin 

licitatie publică, cu preselecție, de tipul licitație publică cu strigare”,  în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare privitoare la vânzarea masei lemnoase destinate agenților economici.  
 

 Art.3. Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă propus a se recolta în anul 2021,  din 

fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș în suprafață de 1956,80 ha, după cum urmează: 
 
Produse principale/secundare/igienă:   5.023 mc – pentru industrializare 
 

Art.4. Preţul de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitaţie agenţilor economici va fi 
stabilit de consiliul local, prin hotărâre, în baza A.P.V.-urilor comunicate de administrator.  

 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul 
comunei Gălăuțaș, viceprimarul comunei Gălăuțaș, compartimentul contabilitate, Ocolul Silvic 
Broșteni. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului 
comunei Gălăuțaș, celor mentionaţi la art.5 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web 
a  instiuției.  

 

 

Gălăuțaș, la 26 noiembrie 2020 
 
 

Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                         Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                      ………………………     
          Ioan Țăran                                     Monica-Camelia MORAR 
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