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  H O T Ă R Â R E A   nr.   57 / 2022 

Privind aprobarea prețului de negociere pentru partizile de masă lemnoasă  
nr. 6527 și nr. 6528 

 

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

data de  29 august 2022;            

 

Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al viceprimarului nr. 7/96/2022  privind aprobarea organizării 
negocierii de masă lemnoasă pentru partida nr. 6527 Acc2 și nr. 6528 AccI (căi de acces cu 
tractorul) pentru materialul lemnos din producția anului 2022, conform actelor de punere în 

valoare comunicate de Ocolul Silvic Broșteni prin adresa nr. 11441/25.07.2022; 

 -Raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr.  7/97 /2022 ; 

-adresa de revenire nr. 11469/28.07.2022 la adresa 11441/25.07.2022-modificare 

borderou a Ocolului Silvic Broşteni, înregistrată la Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 
3448/03.08.2022 privind stabilirea preţului de negociere pentru masa lemnoasă conform 
partizilor constituite, respectiv  nr. 6527 Acc2 și nr. 6528 AccI (căi de acces cu tractorul) ; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 53/29.07.2022 pentru stabilirea 
prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă ; 

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

-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. 46 din 30 iunie 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; 
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Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  52 din 29 iulie 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; 

- fiind îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anunțului de afișare publică nr. 9/ 25/09.08.2022; 

-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; 

-Avizele cu caracter consultativ al 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.9/53/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/ 45/2022, comisia 

pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor nr.  11/58 /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,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    

 Art.1.  Stabileşte preţul de negociere pentru partizile de masă lemnoasă nr. 6527 (Acc II) 

și nr. 6528 (Acc I), reprezentând căi de acces cu tractorul, fiind necesare pentru scoaterea 

materialului lemnos din partida 6512 UP VI Gălăuțaș de produse secundare-rărituri, contractată 
de SC Nicdal SRL, conform anexei nr. 1.  

 

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

 Art.2. Prețurile de pornire la licitație pentru partizile nr. 6527 și nr. 6528 stabilite la 

pozitiile nr. 1 și nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 53 
din 29 iulie 2022 privind stabilirea prețului de pronire a licitației de masă lemnoasă, se abrogă. 
 

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.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul, viceprimarul şi 
secretarul general al comunei.  

 

                       Gălăuţaş, la 29 august 2022 
    

  Președinte de ședință,        Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru MARC      Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.  57/29.08.2022 
 
 

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- 

 
6527 UP VI Gălăuțaș , ua 
65A, 66A,Accidentale II (cale 
de acces  cu tractorul) 

85,86 91  382,00 

6528 UP VI Gălăuțaș, ua 
67B, Accidentale I( cale de 
acces cu tractorul) 

15,86 108 382,00 

               
                    Gălăuţaş, la 29 august 2022 
    

  Președinte de ședință,        Contrasemnează pentru legalitate,  

    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru MARC      Monica-Camelia MORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	-Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Gălăuţaş, întocmit de  SC IRISILVA SRL CARACAL , data intrării în vigoare 01.01.2013

