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  H O T Ă R Â R E A   nr.    5 / 2023 

Privind stabilirea prețului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă din partida nr. 1010  

 

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

data de 31 ianuarie 2023;         

 

 Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr.7/16 /04.01.2023 privind 

stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos, conform actului de punere în 

valoare comunicat de Ocolul Silvic Toplița, pentru partida 1010 din vegetaţia forestieră din afara 
fondului forestier national;  

-Raport de specialitate al compartimentului de resort  nr. 7/ 17 /2023 ; 

 -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 ; 

 -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; 

-Ordinul 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 

gospodărirea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național; 
-Ordinul nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, 

modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 4/2023 privind aprobarea 

prețurilor de referință pentru anul 2023, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din 
proprietatea publică/ privată a comunei Gălăuțaș;  

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

-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. 9/6/2023, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 11/5 /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 O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    

 Art. 1. (1) Stabileşte preţul de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă, din vegetația din 
afara fondului forestier (pășuni împădurite cu consistența sub 0,4), proprietatea comunei 
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Gălăuțaș, conform actului de punere în valoare comunicat de Ocolul Silvic Toplița, 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)  licitație mixtă,  
c) licitație electronică”. 

 

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
primarului comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei, și 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.  

 

             Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2023 
     

 
 

    Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                       ………………………     
     Iosif KOVACS                               Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2023 

 
 

Stabilire preț de pornire a licitației 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
partidă 

Supra-
fata 
 ha 

Felul tăierii 
/  

Natura 
produsului 

Volum 
brut  
mc 

 

Mod 
de 

valorifi
-care 

Pret 
lei/mc 
APV 

decizie 
RNP 

648/2021 

Pret 
propus  
HCL 

 Lei/mc 

1 1010 3,00 Tăieri în 
vegetație din 
afara fondului 

forestier național  

24,49 Picior 

licitație 

146,72 250 

 
    
 Gălăuțaș, la  31 ianuarie 2023 

 
    

    Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                       ………………………     
     Iosif KOVACS                               Monica-Camelia MORAR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


