ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMARUL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.56/2020
privind aprobarea valorificării masei lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare
din fondul forestier al comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr. 58/2020 a
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea valorificării masei
lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani, Actul
de punere în valoare nr. - HR – 18771067 din 10.08.2020, Ciumani, U.P. V Cumani, u.a. 19
– Tăieri accidentale, prezentat de primarul comunei Ciumani.
Văzând raportul de specialitate nr. 58/2020 al compartimentului de achiziții publice şi
Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru
buget –finanțe, investiții,
administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț,
Luând în considerare prevederile:
- art.60 alin.5) din Legea nr.46/2008, Codul Silvic, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
- Deciziei nr. 483 din 26.09.2020 a Directorului General al regiei Naționale a
Pădurilor-Romsilva privind prețurile de referință pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii,
grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului pentru masa lemnoasă
pe picior ce se recoltează din fondul forestier
-Hotărârii Guvernului nr.715/2017 prin care se aprobă Regulamentul de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- 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,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională
în administraţia publică locală,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și (2) literele a) și c) și alin.(3) literad), art.139
alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a), art.198 alin.(1) și (2), art.199 alin.(1) și (2) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
H O T Ă R E Ş T E:
ART. 1 Se aprobă valorificarea masei lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare
din fondul forestier al comunei Ciumani în cantitate de 152 mc volum brut,astfel:
a) cantitatea totală de 152 mc va fi exploatată de către o firmă atestată pe bază de

contract prestări servicii și va fi descărcată la adresa nr.360 comuna Ciumani
teren proprietate publică a comunei Ciumani
b) se va sorta materialul lemnos din punct de vedere calitativ în vederea stabilirii
exacte a cantității lemnului de lucru.
lLemnul de lucru va fi prelucrat prin debitare, iar cheresteaua rezultată va fi
valorificată pe baza hotărârii ulterioare a Consiliului Local Ciumani
c) lemnul de foc rezultat se va folosi pentru încălzirea clădirilor din domeniul public
al Comunei Ciumani, respectiv: Casa de apă, hala de cazane, Centrul social.

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general pentru Primarul
comunei, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csiki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general:Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
14.12.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

