ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.52/2016
privind aprobarea modificării prețului de pornire a unui mc de lemn pusă în valoare
din fondul forestier al comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani,la şedinţa ordinară din 18 iulie 2016,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.45/ 2016, prezentat de primarul
comunei cu privire la aprobarea modificării prețului de pornire a unui mc de lemn pusă în
valoare din fondul forestier al comunei Ciumani, precum şi Actul de punere în valoare a
masei lemnoase marcate de la pădurile comunei Ciumani nr.966777-HR-18771067 din
24.03.2016,prezentat de primarul comunei Ciumani,
Văzând raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public şi privat al comunei nr.45/2014, văzând raportul compartimentului
contabilitate al Primăriei comunei Ciumani nr.45/2014,
Luând în considerare prevederile :
- Legii nr.46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.924/2015 și al HG nr.43/2016, pentru modificarea și
completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, midificat și
completat ulterior
- Deciziei nr.772/17.02.2016 al SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A.
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr.9/2014 privind aproarea
Regulamentului de vânzare bunuri mobile din domeniul privat al comunei Ciumani,
- Anexa nr.56 poziţia 1, validată pe baza Legii nr.1/2000 şi Procesul verbal de
punere în posesie a pădurilor comunei Ciumani nr.1/18.05.2011,
Văzând faptul că licitația s-a organizat de două ori ceea ce rezultă și din Procesul
verbal al licitației nr.1448/14.06.2016 și nici după două licitații masa lemnoasă nu s-a
valorificat, s-a propus micșorarea prețului mediu de pronire cu 10 %,
Respectând prevederile Legii nr.21/1996,legea concurenţei,republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, respectiv procesul verbal de afișaj nr.1692/18.07.2016,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(1),alin.(2) litera c), alin.(5) litera
b), art.45 şi art.123 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, modificat şi
completat ulterior, cu un număr de 12 voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă modificarea prețului de pornire a unui mc. lemn pusă în valoare
din fondul forestier al comunei Ciumani. Preţul de pornire se stabileşte în mediu la 140
lei/mc,inclusiv fondul de regenerare, cu pasul de licitaţie 5 lei, astfel:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Brad și molid, sortimentul G1,
31 mc cu prețul de pornire 323 lei/mc,
Brad și molid, sortimentul G2,
39 mc cu prețul de pornire 201 lei/mc,
Molid , sortimentul M1, M2, M3,
12 mc cu prețul de pornire 115 lei/mc,
Molid, sortimentul lemn subțire (LS)
1 mc cu prețul de pornire 53 lei/mc,
Lemn de foc brad și molid
45 mc cu prețul de pornire 21 lei/mc,
Lemn de foc fag
9 mc cu prețul de pornire 37 lei/mc,
Lemn de foc paltin de munte
2 mc cu prețul de pornire 33 lei/mc,
Coajă total
9 mc cu prețul de pornire 2 lei/mc,
Art.2. Se actualizează Comisia de licitaţii în următoarea componenţă:
Preşedinte: Kollo Hunor – referent de specialitate achizitii publice
Membrii: Janosi-Borsos Attila – viceprimatul comunei
Borsos Anna-Maria – referent compartiment impozite şi taxe.
Membrii supleanţi: Madarasz Zsombor – referent compartiment agricol
Baroti Levente –referent compartiment impozite şi taxe.
Art.3. Se aprobă documentația modificată a licitației conform anexei nr.1. care
face parte integramtă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Ciumani
pentru Instituția Prefectului Județului Harghita, Primarului comunei Ciumani și se aduce la
cunoștință publică.
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