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  HOTĂRÂREA   nr.  96  / 2019 
Privind stabilirea pretului de pornire a licitatiei de masă lemnoasă aflată sub contract de 

prestări servicii  silvice cu Ocolul Silvic Toplița 
  

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

2019 ;            

 

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al viceprimarului nr. 4/188/18.11..2019 privind  stabilirea prețului 
de pornire a licitatiei pentru materialul lemnos, conform actului de punere în valoare comunicat 

de Ocolul Silvic Toplița, productia anului 2020;  

  -Raport de specialitate al compartimentului de resort  nr. 4/189/18.11.2019 ;  

 -adresa Ocolulului Silvic Toplița nr. 10636/15.11.2019 prin care înaintează actele de 
punere în valoare nr. 10388, 10389 ;  

- 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 

 -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. 12, art. 20, 

alin.5) ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 92/2019 privind aprobarea 

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

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 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;    

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 

comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 6/130/20.11.2019,  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 .  6/114/20.11.2019; 

 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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HOTĂRĂŞTE: 
    

 Art.1. (1) Stabileşte preţul de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă, producția anului 
2020, conform actelor de punere în valoare comunicate de Ocolul Silvic Toplița, conform anexei 

nr. 1.  

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

  (3) Volumul de masă lemnoasă destinat operatorilor economici/grupurilor de operatori 
economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră, va fi oferit spre vanzare 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.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
primarului comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei,  Ocolului Silvic Toplița  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    28 noiembrie 2019  

 

 

   

 

Președinte de ședință,         Contrasemnează pentru legalitate, 
 Consilier local,       Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

 Ișan Alexandru              Morar Monica-Camelia  
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Anexa nr. 1 la HCL nr.  96/2019 

 
 

Prețul de pornire la licitație pentru APV-urile eliberate de Ocolul Silvic Toplița 
 
 

Număr și loc A.P.V. Volum brut  
–mc- 

 Preț A.P.V.  
-lei/mc- 

Prețul de 
pornire la 

licitație propus 
-lei/mc- 

 
10388, UP 6, UA14 A – 
curățiri întârziate 
 

565 157 190 
 

10389, UP 6, UA 17A- curățiri 
întârziate 
 

596 160 190 

                                  
 
Gălăuţaş, la  28 noiembrie 2019   

 

 

Președinte de ședință,              Contrasemnează pentru legalitate, 

 Consilier local,         Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

 Ișan Alexandru                     Morar Monica-Camelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


