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   HOTĂRÂREA    nr.  18  / 2022 

Privind scăderea volumului de masă lemnoasă de 32 mc din evidențele tehnico-operative și 
reprimire partizi curățiri cu material lemnos în pădure  

 

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

data de 10 februarie 2022 ;            

 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al viceprimarului nr. 7/20/2022 privind scăderea volumului de 

masă lemnoasă de 32 mc din evidențele tehnico-operative și reprimire partizi de curățiri cu 
material lemnos în pădure, conform actului de punere în valoare comunicat de Ocolul Silvic 
Broșteni; 
 Raport de specialitate al compartimentului de resort  nr.  7/21/2022 ; 

Adresa Ocolului Silvic Broșteni nr. 10318/07.02.2022 în care se menționează că 
materialul lemnos esență rășinoase, rezultat din curățiri este de mici dimensiuni(volum arbore 
mediu de 0,01 mc), distanța de scos-apropriat este mare, materialul lemnos de mici dimensiuni, 

si nu se justifică scoaterea lemnului din pădure și valorificarea acestuia în conditii de eficientă 
economică, cheltuielile de exploatare fiind mai mari decât veniturile care s-ar obține din 
valorificarea materialului lemnos rezultat,  prin urmare propun scăderea volumului de 32 mc din 

evidentele tehnico-operative și reprimirea partizii de curătiri cu material lemnos in pădure ;  

 În conformitate cu :  
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, cu modificările și completările ulterioare;  
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. 17/2022 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; 

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

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 ;  

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; 
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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. 9/18/2022; comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 11/19 /2022,  

 In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin.2, lit.c, alin. 7 lit. lit.r  art. 139 alin.1, art. 

196 alin. 1, lit. a), art. 197 din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

  

 Art.1. (1) se aprobă scăderea din evidențele tehnico-operative a volumului brut de masă 
lemnoasă de 32 mc, rezultat din curățiri în anul 2021 pe o suprafață de 10,00 ha, conform actului 
de punere în valoare comunicat de Ocolul Silvic Brosteni. 

 

  (2) Se aprobă reprimirea în pădure a partizii de material lemnos cu un volum de 32 mc 

rezultat din curățiri. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
primarului comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei, Directiei Silvice Suceava-Ocolului Silvic 

Brosteni 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 10 februarie 2022 
 
  
   Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
      Ilie-Vasile URZICĂ            Monica-Camelia MORAR 
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