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    HOTĂRÂREA   nr.   35 / 2022 

Privind aprobarea  prețului de negociere a licitaţiei de masă lemnoasă pentru partida 6515 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit  în şedinţa ordinară din 

data de  27 aprilie 2022 ;            

 

Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al viceprimarului nr. 7/45/12.04.2022 privind aprobarea organizării 

negocierii de masă lemnoasă pentru partida 6515 Acc2, (drum de tractor) pentru materialul 

lemnos din producția anului 2022, conform actului de punere în valoare comunicat de Ocolul 

Silvic Broșteni, 

 -Raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr.  7/46 /2022 ; 

-Contractul de administrare încheiat între Direcţia Silvică Suceava şi Primăria comunei 

Gălăuţaş; 

 -adresa Directiei Silvice Suceava, Ocolul Silvic Broşteni nr.10741/12.04.2022 privind 

modificarea borderoului de partizi și stabilirea preţului de negociere pentru masa lemnoasă 

conform partizilor constituite, respectiv partida 6515 AccII( drum de tractor) ;  

-Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Gălăuţaş, întocmit de 

SC IRISILVA SRL CARACAL, data intrării în vigoare 01.01.2013 

 -Prevederile din  Codul Silvic –Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Prevederile din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art.1 lit q); art. 10 alin. (4) lit b), art.20 

alin. (5), art. 44 alin. (5), cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 83/25.11.2021 privind aprobarea 

prețurilor de referință pentru anul 2022, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din 

proprietatea publică/privată a comunei Gălăuțaș;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 89 din 22.12.2021 privind volumul 

de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a 

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

acestuia,  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 2/18.01.2022 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 89 din 22.12.2021 privind volumul de masă 

lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 

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

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.17/10.02.2022 privind modificarea 

volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate 

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

destinația acestuia;   
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 34/2022 privind modificarea 

volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate 

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

destinația acestuia;   

-Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
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Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

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.9/31/2022, comisia pentru administrația publică locală, juridică și de 

disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile cetățenilor nr. 11/ 34 /2022; 

 In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit.c), alin. (2), lit d), alin. (7) lit. r), art. 

139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

    

 Art.1.  Stabileşte preţul de negociere pentru partida 6515( Acc II -drum de tractor), 

conform actului de punere în valoare comunicat de Ocolul Silvic Broșteni, conform anexei nr. 1.  

 

 (2) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.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, în principal ”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. Volumul de masă lemnoasă destinat operatorilor economici/grupurilor de 

operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră, poate fi oferit spre 

vânzare pe picior și prin licitatie publică, cu preselecție, de tipul:  

a)  licitație în plic închis, 

b)  licitaței mixtă,  

c) licitație electronică” 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 

primarului comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei, Ocolului Silvic Broşteni şi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de web a acesteia. 

 

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul, viceprimarul şi 

secretarul general al comunei.  

 

                                  Gălăuţaş,  la  27 aprilie 2022  

    

  

Președinte de ședință,                            Contrasemnează  pentru legalitate,  

     Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

    ………………………                        ………………………       

   Ilie -Vasile URZICĂ                                         Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.  35/27.04.2022  

 

 

Prețul de negociere pentru APV-ul eliberat de Ocolul Silvic Broșteni 

 

 

Număr și loc A.P.V. Volum brut  

–mc- 

Preț A.P.V.  

-lei/mc- 

Prețul de 

pornire la 

negociere 

propus 

-lei/mc- 

 

6515 UP VI, UA 61D-

Accidentale II (drum de 

tractor) 

41,90 100 370 

               

 

  Gălăuţaş, la  27 aprilie 2022  
    
  

Președinte de ședință,                            Contrasemnează  pentru legalitate,  

     Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

    ………………………                        ………………………       

   Ilie -Vasile URZICĂ                                         Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


