ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL TEACA

Nr. 14 /2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul
forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca

Consiliul local al Comunei Teaca, întrunit în ședință ordinară
Avand in vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 1403/ 17.02.2022 ;
- raportul compartimntului de specialitate nr. 1404/ 17.02.2022;
- adresa nr.598/02.02.2022 și nr. 898/17.02.2022 a Ocolului Silvic Valea Sieului RA privind
solicitarea aprobarii prețurilor propuse pentru vânzara la licitație a masei lemnoase fasonate ;
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Teaca;
În conformitate cu prevederile :
- H.C.L. Teaca nr. 98/2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă și prețului de
referință al mesei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier-proprietate publică a
Comunei Teaca, în anul 2022
- Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 și art 20 alin (5) din Hotararea Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prețul de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate, specia gorun,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuternicește primarul Comunei
Teaca.
Art.3.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de voturi „pentru” din __ consilieri
prezenți, din 15 consilieri în funcție.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului- Judetul Bistrita-Nasaud
-primarul comunei Teaca
-Ocolul Silvic Valea Sieului RA

INIŢIATOR,
PRIMAR
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate,
Secretar general UAT,
Cioșan Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA TEACA

Nr. 1404 din 17.02.2022

RAPORT
privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul
forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca

Avand in vedere :
- adresa nr.598/02.02.2022 și nr. 898/17.02.2022 a Ocolului Silvic Valea Sieului RA privind
solicitarea aprobarii prețurilor propuse pentru vânzara la licitație a masei lemnoase fasonate ;
- prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicata ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 din
Hotararea
Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare care precizează următoarele:
-volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate
publică a unei unităţi administrativ - teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care
administrează, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi se aprobă prin hotărâre a consiliului
local.
-masa lemnoasă se valorifică prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe
picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin
vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al
proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile
proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică.
-valorificarea volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului
pentru: consumul populaţiei, consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau
parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat și consumul propriu al
proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale respective se poate realiza și in favoarea altor solicitanţi.
propun aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din proprietatea
publica a comunei Teaca aflata in administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului.

SECRETAR GENERAL UAT,

CIOȘAN ANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA TEACA

Nr. 1403 din 17.02.2022

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul
forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
Primarul comunei Teaca, având în vedere:
- adresa nr.598/02.02.2022 și nr. 898/17.02.2022 a Ocolului Silvic Valea Sieului RA privind
solicitarea aprobarii prețurilor propuse pentru vânzara la licitație a masei 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.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare care precizează faptul că preţul de pornire la licitaţie pentru
masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ - teritoriale se
aprobă de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administraţie al regiei publice
locale, cu aprobarea consiliului local.
propun aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din proprietatea
publica a comunei Teaca aflata in administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului.

PRIMAR,
Muntean Damian Iustian

