ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE Nr. 66/2018
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din afara fondului forestier al
comunei Ciumani, de pe cariera Kicsilok
Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 3 decembrie 2018
Având în vedere Expunerea de Motive și proiectul de hotărâre a primarului comunei,
dl. Márton László – Szilárd, nr. 72/2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă
în valoare din afara fondului forestier al comunei Ciumani, de pe cariera Kicsilok;
Văzând raportul comisiei de specialitate pentru activitatea economico-financiară,
juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei, precum și
raportul de specialitate înaintat de compartimentul achiziții publice;
Luând în considerare Actul de punere în valoare HR - 18771067 din 29.10.2018 –
APV 5063 prezentat de primarul comunei Ciumani;
Pe baza Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Luând în cosiderare prevederile Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 9/2014
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei;
Având în vedere Decizia nr. 4698/29.09.2017 al SC Ocolul Silvic de Regim
Gheorgheni S.A;
Luând în considerare poziția nr. 20 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Ciumani şi pozițiile nr. I - V din Cartea funciară nr. 275 CN, comuna
Ciumani;
Pe baza Legii nr. 21/1996, legea concurenţei, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi în temeiul art.
45, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, cu un număr de 10 voturi.
H O T Ă R E Ș T E:
ART. 1 Se aprobă valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase pusă în valoare
din fondul forestier al comunei Ciumani în cantitate de 72 mc volum brut – tăieri în vegetație
din afara f.f.;

ART. 2 Se aprobă Metodologia de calcul pentru determinarea prețurilor de referință
pentru anul de producție 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul
forestier al comunei Ciumani, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
ART. 3 Valorificarea lemnului brut se va realizeaza prin vânzare. Preţul de pornire se
stabileşte în mediu la 139 lei/mc, cu pasul de licitaţie 5 lei, astfel:
Sortiment
Preţ unitar (lei/mc)
molid, barad sortimentul G1
323
molid, barad sortimentul G2
201
molid, barad sortimentul G3
201
pin silvestru sortimentul G3
156
molid, barad sortimentul M1
114
pin silvestru sortimentul M1
89
molid, barad sortimentul M2
114
pin silvestru sortimentul M2
89
molid, barad lemn subtire
53
pin silvestru lemn subtire
35
lemn de foc
21
coajă
2
ART. 4 Se numeşte Comisia de licitaţii în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Köllő Hunor – referent de specialitate achizitii publice
Membrii:
Jánosi-Borsos Attila – viceprimar
Baróti Zsolt – referent compartiment agricol.
Membrii supleanţi: Madarász Zsombor – referent compartiment agricol
Baróti Levente –referent compartiment impozite şi taxe.
ART. 5 Se aprobă documentaţia licitaţiei conform anexei nr.2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Orbán Vilmos

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Pentru Secretar: Köllő Hunor

