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  HOTĂRÂREA   Nr.    95     /2019   

privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate 

publică/privată a comunei Gălăuțaș, administrat/sub contract de prestări servicii silvice cu 

Ocolul Silvic Toplița, modul de valorificare și destinația acestuia    
 

   Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 

28 noiembrie 2019; 

 

 Având în vedere : 

-Referatul de aprobare  al  viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 4/186/18.11.2019;   

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Gălăuțaș 
nr. 4/187/18.11.2019;  

Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;  
HG  nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, art.2, art. 4, art. 6, art. 12,  art.20 alin.5;  
-Ordinul 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea 

vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național; 
-Cota de tăiere pentru  anul 2020 prevăzută în amenajamentul silvic al fondului forestier 

proprietatea comunei Gălăuțaș, UP VI Gălăuţaş, şi amenajamentul silvopastoral al păşunilor 
aparţinând comunei Gălăuţaş, intrat în vigoare la data de 01.03.2011 şi cu aplicabilitate de 10 ani, 
întocmite de SC Tehnosilv SRL Braşov, avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti-
Braşov, procesul verbal de avizare nr. 69/02.05.2011 şi de ITRSV Braşov, procesele verbale nr. 
84/15.07.2010, 31/11.02.2011; 

 -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 ; 

-Contractele de servicii silvice nr. 3528/30.07.2012 și 3998/01.09.2006  încheiate între Direcţia 
Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița şi Comuna Gălăuțaș ;  

-Contractul de administrare nr. 2/2014 încheiat între Direcţia Silvică Harghita prin Ocolul 

Silvic Toplița şi comuna Gălăuțaș. 
Adresa  nr. 10584/14.11.2019 înaintată  de Ocolul Silvic Toplița, pentru aprobarea volumului 

de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020, modul de valorificare și destinația acestuia pentru 

fondul forestier proprietatea publică/privată  a comunei Gălăuțaș, pentru care avem incheiat contract de 

administrare/prestări servicii silivice cu acesta;  

-Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș -UP VI-

Gălăuțaș- aviz CTAS 709/10.07.2014; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.      /2019 privind aprobarea prețurilor de 

referință pentru anul 2020, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea 
publică/privata a comunei Gălăuțaș;  

Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gălăuţaş, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/132/20.11.2019, 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.  6/112/20.11.2019; 

 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;  
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HOTǍRǍŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul 

forestier aflat în proprietatea publică/privată a comunei Gălăuțaș  și  administrat/ aflat sub contract de 

prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Toplița, cu consistența peste 0,4, să fie de  1804 mc.  

Art.2. (1) Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de  1804 mc ce se va recolta în anul 2020, 

conform art. 1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat ca ”masă lemnoasă pe picior”.  

(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 ”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.  
Art.3. (1) Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă propus a se recolta în anul 2020,  

din fondul forestier proprietate publică/privată a comunei Gălăuțaș aflat sub contract de prestări 
servicii silvice cu Ocolul Silvic Toplița, cu consistența peste 0,4, după cum urmează: 

   

Produse principale:  1354 mc 

Produse secundare(16,5ha):   230 mc 

Produse din igienizarea pădurii: 220 mc     

Total 1804 mc- pentru industrializare 

 

            (2) Necesarul de masă lemnoasă  pentru consumul propriu al unităților de interes local 

finanțate integral sau parțial din bugetul local, al persoanelor fizice din comuna Gălăuțaș,  precum și 
pentru consumul propriu al proprietarului va fi asigurat în anul 2020 din vegetația din afara fondului 
forestier național (pășunile comunei Gălăuțaș cu o consistență sub 0,4/ha) aflată în proprietatea publică 
a comunei Gălăuțaș.   

 

Art.4. Preţul de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitaţie agenţilor economici va fi 
stabilit de consiliul local, prin hotărâre, în baza A.P.V.-urilor comunicate de administrator/prestator.  

 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul 

comunei Gălăuțaș, viceprimarul comunei Gălăuțaș, compartimentul contabilitate, Ocolul Silvic 
Toplița. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului 
comunei Gălăuțaș, celor mentionaţi la art.5 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web 
a  instituției.  

 

Gălăuțaș,  la 28 noiembrie 2019 

 

 

Președinte de ședință,              Contrasemnează pentru legalitate, 

 Consilier local,          Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

  Ișan Alexandru                   Morar Monica-Camelia  

 

 

 

 

 


