
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI 
CONSILIUL LOCAL

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HOTARAREA  nr.  2 /2020
            PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII  MATERIALULUI  LEMNOS

CUPRINS ÎN APV 10698 BALEANU  ,   ÎNTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD , 
DIN  PĂDUREA  COMUNEI TOMESTI 

                        Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere : 
      -    Contractul de administrare încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara  ;
      -    Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 10000/2662/GHC/29.11.2019 cu privire la 
constituirea unor noi partizi pentru exploatare în anul 2020 , cu solicitarea de a se stabili 
pretul de pornire la licitatie  precum si tipul licitatiei , în conformitate cu prevederile legale; 
      -  Hotararea Consiliului local Tomesti   nr. 1 / 2020 privind aprobarea prețurilor de
referință pentru anul de productie- 2020 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de
masa lemnosă pe picior pentru anul 2020,  precum și aprobarea  modului de valorificare si
exploatarea a acestora  
        - In urma initierii proiectului de hotarare nr. 56 din 12.12.2019 privind aprobarea
valorificării  materialului  lemnos cuprins în APV 10698 Baleanu , întocmit de Ocolul Silvic
Brad , din  pădurea  comunei Tomesti   
        -  Referatul de aprobare nr. 3/60  din 12.12.2019 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel    
primarul comunei  prin care   propune ca modul de valorificare a materialui  lemnos  cuprins 
în  APV 10698 BALEANU  sa fie scos la licitatie catre agenti economici  .          
           -  Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/60 din 12.12.2019 din cadrul 
Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru 
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public 
si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si 
comert nr. 5/4 din 29.01.2020, al avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru 
administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor 
cetatenilor nr.  5/5 din 29.01.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate 
pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 
5/6  din 29.01.2020 ;                  
        -   Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
         -   In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5  din  Hotararea Guvernului  nr. 
715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
          -   În temeiul art.17  lit.g din  Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi
art.196  alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificarilesi completarile ulterioare :
      

H O T Ă R Ă Ş T E  :



 
Art.1.  Aproba  valorificarea  prin  licitatie  catre  agenti  economici   ,  conform prevederilor
legale, a materialului lemnos cuprins  APV 10698 Baleanu cu un volum de masa lemnoasa
de 159 mc.,intocmit  de catre Ocolul Silvic Brad  .            
Art.2. Tinând cont  de adresa nr. 10000/2662/GHC/29.11.2019 a  Ocolului Silvic Brad , se
stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :

-  pentru materialul lemnos cuprins în APV – 10698 –Baleanu    ;                                             
                                                  
                                                    80,00  lei /mc. ;
Art.3.  Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 10698 Baleanu: 
licitatie publica cu preselectie si prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat .
Art.4.  Actul  de punere în valoare   APV – 10698 –face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.5. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se
vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al
comunei Tomesti.
Art.6.  Prezenta  hotarare  poate  fi  atacata  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :

 Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
 Primarului comunei Tomesti  ;
 Ocolului Silvic Brad ; 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZA
                 Borza Traian                                                       SECRETAR GENERAL ,

                               Giurgiu Sanda

       

         Tomesti , 30.01.2020 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat  prin vot  deschis si  liber  ,   cvorumul  fiind de:  ____ voturi
„pentru” ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.


