ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL
Telefon – Fax 0266 – 326155
HOTĂRÂREA Nr. 15/2019
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din proprietatea Consiliului Local al
comunei Mihăileni
Consiliul local al comunei Mihăileni întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2019;
Analizând expunerea de motive a viceprimarului comunei Mihăileni Dobos Laszlo, și
referatul întocmit de secretarul comunei Mihăileni cu privire la modul de valorificare şi a preţului
de pornire al masei lemnoase pentru exploatare în anul 2019;
În baza prevederilor:
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;
- Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare;
- HGR nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică.
- Hotărârea consiliului local al comunei Mihăileni nr. 29/2016 privind aprobarea
metodologiei de calcul al preţului de referinţă a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică şi regimul juridic al acestuia;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate;
În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă valorificarea masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Mihăileni, după cum urmează:
Nr.
crt.

Ocolul Silvic

Zona

1.

Miercurea Ciuc

Pad. Gorbe

Act de punere în Volum
Preţ
de
valoare
propus spre valorificare
recoltare
12896/2019
318 m³
250 lei/m³

(2) Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase prevăzut în punctul 1 la alineatul
precedent modul de licitaţie: ,, licitaţie cu strigare”, pasul de licitaţie 5% din preţul de pornire.
Licitaţia se va organiza de RNP ROMSILVA prin Ocolul Silvic Miercurea Ciuc care răspunde
pentru respectarea strictă a prevederilor legale în materie.
Art. 2. Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile bugetului local pe anul
2019.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei
Mihăileni și Ocolul Silvic Miercurea Ciuc
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor
interesate şi o va afişa public.
Mihăileni, la data de 28.03.2019
Preşedintele de şedinţă
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

PRIMARIA COMUNEI MIHĂILENI

Expunerea de motive
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din proprietatea Consiliului Local al
comunei Mihăileni

Viceprimarul comunei Mihăileni Dobos Laszlo, potrivit prevederilor art. 44
din Legea nr. 215/2001 republicată, vazand Decizia nr.45/12.02.2016 a Directorului
RNP referatul întocmit de către O.S. cu privire la aprobarea metodologiei de calcul a
prețului de referință a masei lemnoase pe picior,
În baza prevederilor art. 60, alin (5) lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul
Silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 53, pct. 1 lit. a și b
din HGR nr. 617/2016 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Cunoscand prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului Romăniei nr.
59/2000 privind Statutul personalului silvic, propun consiliului local,
Se solicită aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase prevăzut în
proiectul de hotărâre, prin negociere directă cu câştigătorul licitaţiei materialului
lemnos din acelaşi loc, APV nr.02503/2019 şi în acelaşi preţ ca şi cantitatea de 380
m³ din pădurea Csorgo .
Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile bugetului local
pe anul 2019.
Tinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicată, propun
consiliului local aprobarea prezentul proiect de hotărâre în forma existentă.
Iniţiator,
Viceprimar
Dobos Laszlo

PRIMARIA COMUNEI MIHĂILENI
SECRETAR

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din proprietatea Consiliului Local al
comunei Mihăileni

Secretarul comunei Mihăileni, potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr.
215/2001 republicată, vazand referatul întocmit de către O.S. cu privire la aprobarea
metodologiei de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior,
În baza prevederilor art. 60, alin (5) lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul
Silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 53, pct. 1 lit. a și b
din HGR nr. 617/2016 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Se solicită aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase prevăzut în
proiectul de hotărâre, prin negociere directă cu câştigătorul licitaţiei materialului
lemnos din acelaşi loc, APV nr.02503/2019 şi în acelaşi preţ ca şi cantitatea de 380
m³ din pădurea Csorgo .
Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile bugetului local
pe anul 2019.
Tinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicată, propun
consiliului local aprobarea prezentul proiect de hotărâre în forma existentă.

Secretar
Sandor Gellert

