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PROIECT DE HOTĂRÂRE     Nr.    89/2022 
privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2023, pentru masa lemnoasă pe 

picior care se recoltează din proprietatea publică/privată a comunei Gălăuțaș 
 
 

   Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ........ din 

data de .............. ; 

 

 Având în vedere : 
-Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 7            / 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei 

Gălăuțaș nr. 7/       / 

-Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicată,  cu modificările și completările 
ulterioare;  

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

gospodărirea vegetaţiei  forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.  
H.G.  nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică – art. 1 lit “r” din Regulament;  

Adresa  nr.12314/09.12.2022 înaintată de Ocolul Silvic Toplița și Decizia nr. 

773/21.10.2022 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva privind 

aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, 

grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă 
pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de 

RNP-Romsilva, decizie în baza căreia se calculează valoarea APV-urilor pentru producția 
anului 2023 și prin care se stabilește că prețurile de referință rămân cele aprobate prin 
Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva nr. 566/16.10.2018;  

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; 

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

Avizele cu caracter consultativ ale 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.11/    /  , 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/     /   

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;  
 

HOTǍRǍŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  preţurile  de referinţă pentru anul 2023,  pe specii/grupe de 

specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, stabilite în 
condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea 
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publică/privată a comunei Gălăuțaș, prevăzute în anexele 1-5, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

  
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 

primarul comunei Gălăuțaș, viceprimarul comunei Gălăuțaș, Ocolul Silvic Toplița, Ocolul 
Silvic Broșteni. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș, celor mentionaţi la art.2 şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediu și pe pagina web a  instituției.  

 
           Gălăuțaș, la  30 decembrie 2022 
 

  

 

Initiator Taran Ioan-viceprimar                           Avizat,, 

                       Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

                                                                                           Morar Monica-Camelia 
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REFERAT DE APROBARE 

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

comunei Gălăuțaș 
 

            Având în vedere: 

- 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 2023; 

- Contractul de administrare încheiat între Directia Silvică Suceava prin Ocolul 
Silvic Broșteni  şi Consiliul Local al Comunei Gălăuţaş: 
- Codul Silvic-Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul MADR nr. 1540/2011 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; 
      Prin decizia nr. 773/21.10.2022 a directorului general a Regiei Naționale a 
Pădurilor – ROMSILVA, prețurile de referință pentru anul de producție 2023, 
pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și 
natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fond 
forestier proprietate publică a unităților administrative teritoriale rămân cele 
aprobate prin decizia directorului general a Regiei Naționale a Pădurilor – 

ROMSILVA nr. 566/16.10.2018. 

       Solicit Consiliului Local aprobarea prețurilor de referință așa cum au fost 
stabilite prin decizia nr.  773/21.10.2022  a directorului general a Regiei 

Naționale a Pădurilor – ROMSILVA. 

 

    Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 
 

   Viceprimar , 
    Țăran  Ioan 
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Comuna Gălăuțaș 
Nr.  7/    /2022 

Raport de specialitate 
privind aprobarea preţurilor  de referinţă pentru anul 2023, pentru masa 
lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea publică/privată a 

comunei Gălăuțaș 
 

Având în vedere : 
Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicată,  cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ordinul nr. 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice 

privind gospodărirea vegetaţiei  forestiere de pe terenurile din afara fondului 
forestier naţional.  

H.G.  nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică – art. 1 lit “r” din 
Regulament;  

Adresa  nr.  11217/03.11.2021 înaintată de Ocolul Silvic Toplița și Decizia 
nr. 648/25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023, 
pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și 
natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior 
care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat 
de RNP-Romsilva, decizie în baza căreia se calculează valoarea APV-urilor pentru 
producția anului 2023 și prin care se stabilește că prețurile de referință rămân 
cele aferente anului de producție 2022, aprobate prin Decizia Directorului 
General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva 566/16.10.2018;  

 Este necesar a se aproba preturile de referinta pentru anul 2023, pentru 
masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din proprietatea publica/privata a 
comunei Gălăuțaș. 

Pretul de referinta este pretul unui metru cub de masă lemnoasa pe picior 
care se recolteaza din fond forestier proprietate publica, stabilit anual cel tarziu 
pana la data de 30 octombrie a anului anterior anului de productie.  

Având în vedere că prin Prin decizia nr. 773/21.10.2022 a directorului 
general a Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, prețurile de referință pentru 
anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, 
sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior 
care se recoltează din fond forestier proprietate publică a unităților 
administrative teritoriale rămân cele aprobate prin decizia directorului general a 
Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA nr. 566/16.10.2018, se propune apobarea 
prețurilor de referință pentru anul 2023 conform anexelor nr. 1-5 aprobate prin 
decizia nr. 773/21.10.2022. 
      Pentru cele de mai sus propun consiliului local aprobarea prețurilor de 
referință așa cum au fost stabilite prin decizia nr.  773/21.10.2022 a directorului 

general a Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA.  
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Galautas, la   30.12.2022 

 Muncitor calificat , 
   Groza Ioan-Ilie 


