ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL TEACA

Nr. 3 /2022
PROJECT DE HOTARARE

privind aprobarea prcfului de vfinzare prin licitafie a masei lemnoase fasonatc din fondul
forestier-proprietatea publica a Comunci Teaca

Consiliul local al Comunei Teaca, intrunit 111 ~edinta orclinara
A van cl in veclere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 282/ 14.01 .2022 ;
- raportul compartimntului de specialitate nr. 283/ 14.01.2022;
-adresa nr.160/10.01.2022 a Ocolului Silvie Valea Sieului RA privind solicitarea aprobarii
pre\lll'ilor propuse pentru vanzara la licitatie a masei lemnoase fasonate;
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Teaca;
In conformitate cu prevederilc:
- 1--1.C.L. Teaca nr. 98/2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ~i pretului de
reterinta al mesei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier-proprietate publica a
Comunei Teaca, 111 anul 2022
- Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 ~i art 20 al in (5) din 1--lotararea Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modi ficari le ~i completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129 al in.(2) lit.c), alin.(6) lit.b) ~i art. I96 al in.( I) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOTARA~TE :

Art.1. Se aproba pre\ul de vanzare prin licitatie a masei lemnoase fasonate, specia gorun,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernice~te primarul Comunei
Teaca.
Art.3.Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de voturi ,,pentrn" din _ consilieri
prezenti, din 15 consilieri 111 funqie.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu:
-lnstitutia Prefectului- Judetul Bistrita-Nasaud
-primarul comunei Teaca
-Ocolul Silvie Valea Sieului RA

INITIATOR,

PRIMAR
Muntean Damian Justian

Aviz de legalitatc,
Secretar general UAT,
Cio~an Ana

ROM ANI A
JUDETUL BISTRIT A-NASAuo
COM UNA TEACA

Nr. 283 din 14.01.2022

RAPORT
privind aprobarea pretului de vanzare prin licitatie a masei lemnoase fasonnte din fonclul
foresti er-proprietatea publica a Comunei Teaca

Ava ne! in vedere :
-adresa nr. 160/ 10.0 1.2022 a Ocolului Si lvie Valea Sieului RA pri vind so li citarea aprobarii
pre\ urilor propuse pentru vanzara la licita\ie a masei lemnoasc fasonate;
-prevederile
Legi i nr. 46/2008 privincl Codul Sil vie, repu blicata ,cu modifi caril e si
complctarilc ulteri oare;
-prevcderile art. 6 din Hotararea Guvernului nr.7 15/201 7 pent ru aprobarea Regulamentului
de va lori ti care a masei lemnoasc din fo nclul forestier proprietate pub Iica, cu modi ticari le ~i
com pletarile ulterioare care prec izeaza unnatoarele:
-volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul fo restier proprietate
publica a unei unitati administrati v - teritoriale se propune, 111 conditiile legi i, de oco lul silvic care
admini streaza, 111 baza prevederilor amenajamentelor silvice ~i se aproba prin hotarare a consi liului
local.
-masa lemnoasa sc valorifica prin vanzare 111 lici tatie publica, ca masa lemnoasa pe
picior ~i/sa u ca lcmn fasonat; prin negociere ca masa lemnoasa pe picior ~i/sau ca lemn fasonat; prin
vanzarea dirccta a lemnului faso nat; prin donatie ~i sponsorizari, 111 cazul lemnului fasonat, cu
respcctarca preveclerilor lega le 111 vigoare; prin util izarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al
proprietarul ui ~i/sau al aclministratorului ; prin prelucrarea primara a lemnului fasonat 111 instala\iile
proprii ale proprietarului ~i/sau ale administratorului fondului fo restier proprietate publica.
-va lorificarea volumul de masa lemnoasa ramas cl isponibil dupa asigurarea necesarului
pentru : consumul populatiei, consumul propriu al unitatilor de interes loca l fi nantate integra l sa u
par\ial de la bugetul de stat sau bugetul local, care mi desfa~oara acti vitate cconomica 111 sensul
reglementarilor comun itare 111 domeniul ajutorului de stat ~i consumul propriu al
proprietarului/administratorului fo ndului forestier proprietate publica a unitatii admini strati v teritoriale respecti ve se poate realiza ~i in favoarea altor solicitan\i.

propu11 aprobarea pretului de vanzare prin licita\ie a masei lemnoase faso natc din propri ctatea
publica a comunci Teaca aflata in adm inistrarca Regiei Autonome Ocolul Silv ie Valea Sieului .

SECRETAR GENERAL UAT,

CIO~AN ANA

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD
COMUNA TEACA

Nr. 283 din 14.01.2022

REFERA T DE APROBARE
privincl aprobnrea pretului de vanzare prin licitafic a masei lcmnoase fasonate din fondul
forestier-proprictaten publica a Comunei Teaca

Prirnarul comunei Teaca, avand in vedere:
- ad resa nr.160/ 10.01 .2022 a Ocolului Silvie Valea Sieului RA privind solicitarca aprobarii
preturi lor propuse pentru vanzara la Iicitatic a rnasei lemnoase fasonate ;
- prevederile
Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic,republicata ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art 20 alin (5) din Hotararea Guvernului nr.715/20 17 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modificarile ~i complctarile ulterioare care precizeaza faptul ca preful de pomire la licitafie pen/I'll
111asa le11111oas(t din .fo11dul .foreslier proprie/{l/e publica a u11ei 1111ilafi ad111i11islraliv - teritoriale se
aproh/'1 de cit/re <.:011sili11I local sau, dup(t caz, de ca/re co11sili11l de admi11istraf ie al regiei pub/ice
loc{lle, cu aproharea co11sili11l11i local.

prop1111 aprobarea pretului de vanzare prin licitatie a masei lemnoase fasonate din proprietatea
publica a comunei Teaca aflata in administrarea Regiei /\utonome Ocolul Silvie Valea Sieului.

PRIMAR,
Muntean Damian Justian

Anexa la HCL nr.

I 2022

Pret aprobat pentm vanzarca la licitatie a masei lemnoase fasonate

Nr.
Crt.
I

Partida -nr.

2 1001 23807440/8001

Lcmn
rotund/speeia

Gorun

Volum- me

67,8

Pref lei/ me

940

