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  H O T Ă R  Â R E A    NR.  16 /2023 
 

privind aprobarea contractului de administrare  între  Direcţia Silvică HARGHITA prin 
Ocolul Silvic TOPLIȚA  în calitate de administrator  și Comuna Gălăuţaş în calitate de 

proprietar 
   

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 23 februraie 2023; 
 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare al viceprimarului nr. 7/ 29 /01.02.2023,  precum şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort nr.7 /30 /2023 prin care se propune aprobarea 
contractului de administrare a suprafeţei de fond forestier aparţinând comunei Gălăuţaş; pe 
durata de valabilitate a amenajamentului silvic;     
 În conformitate cu prevederile art.10 şi art.12 din Legea nr.46/2008 –Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 5 din Legea 56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier; 

Amenajamentul silvic pentru suprafaţa reamenajată de 658.18 ha, cu valabilitate până la 
data de 31.12.2031, UP VI Gălăuțaș, situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
Toplița și a comunei Gălăuțaș, județul Harghita; 

-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 ; 

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

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces-verbal de afișare nr. 9/ 14/2023; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Gălăuţaş, respectiv 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.9/15/2023, comisia pentru învățământ, sănătate, familie, protecție 
copii, tineret și sport, protecție socială, protecția mediului nr. 10/9/2023, comisia pentru 
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor nr. 11/ 14 /2023; 

 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, cu modificările și completările ulterioare;  
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        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă administrarea, în regim silvic, a fondului forestier aflat în proprietatea 
comunei Gălăuţaş, pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, respectiv până la data de 
31.12.2031 de către Direcţia Silvică Harghita  prin Ocolul Silvic Toplița . 
 

Art.2. Direcţia Silvică Harghita  prin Ocolul Silvic Toplița, va administra în regim silvic, 
în baza Legii nr. 46/2008-Codul Silvic si a altor reglementări în vigoare, suprafaţa de 658,18  ha 
fond forestier aflat în proprietatea comunei Gălăuţaş. 

 
Art.3. (1) Administrarea în regim silvic a fondului forestier aflat în proprietatea comunei 

Gălăuţaş, pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, respectiv până la data de 
31.12.2031, se va face pe baza Contractului de administrare, anexă la prezenta hotărâre.  

 
(2) Împuternicește primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, pentru semnarea în 

numele comunei Gălăuțaș a contractului de administrare conform alin. 1 al art.3. 
 
Art.4. – Prezenta  hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judetul Harghita, 

primarului comunei Gălăuţaş, Directiei Silvice Harghita, Ocolului Silvic Toplița şi va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Gălăuţaş. 

 
 
 Gălăuțaș, la  23 februarie 2023  
 
  

  Președinte de ședință,                  Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                     p. Secretarul general al comunei Gălăuțaș, 
  ………………………                     Monica-Camelia MORAR  
 
 Dumitru RUGINĂ                                                                   ………………………   
           Dalina-Anca BAYKO-Referent de specialitate   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


