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 PROIECT DE H O T Ă R Â R E     NR.   54 / 2022 
Privind stabilirea pretului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă din partizile nr. 6547, 

nr. 6548 și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543  
 

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

........... 2022 ;          

 

Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 7/    /2022 privind 

stabilirea preţului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă, conform actelor de punere în valoare 

comunicate de Ocolul Silvic Broșteni, producția anului 2022 și a prețului de negociere pentru 
partida nr. 6543; 

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

-Contractul de administrare încheiat între Direcţia Silvică Suceava prin Ocolul Silvic 

Broșteni şi comuna Gălăuțaș. 
-Adresa Directiei Silvice Suceava, Ocolul Silvic Broşteni nr. 11783/13.09.2022 privind 

stabilirea preţurilor de pornire a licitației pentru masa lemnoasă conform partizilor constituite, 
producția anului 2022 și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543(extr.I constituită pentru 

partida 6504 contractată de SC SANDEL COM SRL);  

-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 

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

H.G.  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică, art.1 lit a), lit. q), lit. r), lit. s), art.4, art. 10 alin.(4) lit b), 

art. 12, art. 20, alin.5), art. 44 alin. (5), 

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

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; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   /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/        /14.09.2022; 

-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;  

-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/   /2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/      /2022, comisia 

pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor nr. 11/     /2022,  

 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;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
    

 Art.1. (1) Stabileşte preţul de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă, producția anului 
2022, conform actelor de punere în valoare comunicate de Ocolul Silvic Broșteni, conform 
pozițiilor nr. 2 și 3 din anexa nr. 1.  
 (2) Stabileşte preţul de negociere pentru partida de masă lemnoasă nr. 6543 (Extr. I- 

constituită pentru scoaterea materialului lemnos din partida nr. 6504 contractată de SC SANDEL 
COM SRL), conform poziției nr. 1 din  anexa nr. 1. 

 (3) 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”. 
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 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 14 septembrie 2022 
 
  
 

  Initiator Țăran Ioan-viceprimar                             Avizat,           

                                     Secretarul general al comunei Gălăuţaş, 
                                                             Morar Monica-Camelia 
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Nr. 7/ 107/14.09.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea preţului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă din 

partizile nr. 6547, 6548 și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543 
 

Având în vedere: 

- Adresa nr.11783/13.09.2022 a Ocolului Silvic Broșteni  privind actele de punere 

în valoare 

- HG nr. 715/2017, modificată și completată prin Hotărârea 55/08.02.2019 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase de către deţinătorii de 
fond forestier proprietate publică către agenţii economici,: 
- Cota de tăiere pentru anul 2022; 

- Contractul de  administrare cu Ocolul Silvic Broșteni şi Consiliul Local al 
Comunei Gălăuţaş: 
- Codul Silvic-Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul MADR nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea 

termenelor, modalitaţiilor și perioadelor de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos; 

 - HGR nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase; 
 

 Propun stabilirea preţului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă  după cum 
urmează: 
-Partida nr. 6547, ACC1, volum brut 121,13 mc, rășinoase, la preț de 170 lei/mc 

-Partida nr. 6548, ACC1, volum brut 141,32 mc, rășinoase, la preț de 150 lei/mc 

   Prețul de negociere pentru partida nr. 6543 extra, cu volum brut de 76,09mc, 
rășinoase, este de 170,00 lei/mc. 
 

Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 
                                                           Viceprimar , 

    Țăran  Ioan 
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Comuna  Gălăuțaș 

Nr.    7     /108 /2022 

 

Raport de specialitate 

Privind stabilirea pretului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă din partizile nr. 

6547, nr. 6548 și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543  

 

     Având în vedere: 

- Contractul de administrare încheiat între Direcţia Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Broșteni şi comuna Gălăuțaș. 
-adresa Directiei Silvice Suceava, Ocolul Silvic Broşteni nr. 11783/13.09.2022 privind stabilirea preţurilor de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasă conform partizilor 

constituite, producția anului 2022 șui a prețului de negociere pentru partida 6543(extrI-constituită pentru scoaterea materialului lemnos din partida nr. 6504 contractată de SC 
SANDEL COM SRL) ;  

-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  și 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 ;  

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

HG  nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, , art.1 lit a), lit. q), lit. r), lit. s), art.4, art. 10 

alin.(4) lit b), art. 12, art. 20, alin.5), art. 44 alin. (5); 

Prețurile de referință pentru anul 2022, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea publică/privată a comunei Gălăuțaș, aprobate prin decizia directorului RNP și HCL Gălăuțaș nr.   89/2021  și posibilitatea de recoltare anuală în anul 

2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și destinația acestuia  ;  
Este necesar a se stabili preturile de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasa producția anului 2022, și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543, conform actelor 

de punere în valoare comunicate de Ocolul Silvic Broșten prin adresa nr. 
11783/13.09.2022.  Volumul de masă lemnoasă va fi oferit spre vânzare pe picior și se va valorifica  prin licitaţie publică, cu  preselecţie, de tipul licitație publică cu strigare, sau prin negociere, în condițiile legii, operatorilor economici/grupurilor de operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră, de către administratorul terenului cu vegetatie 
forestieră, în baza contractului de administrare încheiat între comuna Gălăuţaş şi Direcţia Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Broşteni. 

Se propun preturile de pornire a licitatiei de masă lemnoasa, conform anexei nr. 1 - 
Lista de partizi, pentru anul 2022. Pentru partida 6543 (extr.I- pretul de pornire pentru 

negociere al partizii nr. 6543 este de 137 lei/mc conform Deciziei RNP nr. 648/2021, iar pretul 

de adjudecare al partizii nr. 6504 este de 90 lei/mc). Astfel se propune un preț de negociere 
pentru partida 6543 de 170 lei mc, cu un volum brut 76,09 mc. 
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Propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre in forma prezentata.  
 

Galautas,  la 14 septembrie 2022 

 

Muncitor calificat 

Paznic de pasune 

Groza Ioan-Ilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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

