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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare,  de licitație și a 

prețurilor de pornire pentru licitația principală de masa lemnoasă pe picior -  

producția anului 2023 

 

 Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba; 

 Întrunit  în ședința din data de __________________; 

 Având în vedere: 

 Adresa Ocolului Silvic Sebeş R.A. nr. 4697 / 21.11.2022  înregistrată la Primăria 

Municipiului Sebeş sub nr. 81699/21.11.2022, inclusiv documentaţia conexă; 

 Văzând prevederile H.C.L. nr. 310/2022 privind aprobarea prețurilor de referință  

pentru producția anului 2023; 

Prevederile art.1 lit.q) si x), art.4 alin.(1), art.12, art.13 si art.20 alin.(5) din 

"Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică" 

aprobat prin HG 715/2017; 

 Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, primarul Municipiului 

Sebeș; 

            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În baza  art.139  din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

                                                       HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă lista de licitație conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Art.2 Se aprobă valorificarea ca masă lemnoasă pe picior prin licitație publică cu 

strigare a partizilor din lista menționată la art.1. 

    Art.3 Se aprobă prețurile de pornire la licitație pentru partizile din lista 

menționată la art.1 conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.4  Ducerea la îndeplinire a prezentei revine Ocolului Silvic Sebeş R.A. 

 Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în temeiul 

și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  

 



Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în Monitorul 

Oficial al Municipiului Sebeș şi se comunică: 

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba 

 - Primarului Municipiului Sebeş 

 - Viceprimarului Municipiului Sebeş 

 - Arhitect – şef 

 - Comp. Patrimoniu şi Transport 

 - Birou Contencios – Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă 

 - Ocolului Silvic  Sebeş R.A 

            - Serv. Cheltuieli si Resurse Umane 

 - D-lui. Felix Ekart – Jelmărean 

            - D-lui Ioan Bunea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           AVIZAT DE LEGALITATE 

                                                                            SECRETAR  GENERAL  MUNICIPIU 

                                                                                              Cristina – Elena VLAD 

 

 

Nota: Prezentul proiect de hotărâre nu reprezintă act administrativ și nu produce efecte 

juridice 
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 REFERAT  DE APROBARE  

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de 

valorificare,  de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația principala  de 

masa lemnoasa pe picior producția anului 2023 

 

 

 

Văzând adresa nr. 4697 / 21.11.2022 a Ocolului Silvic Sebeș R.A. înregistrată la 

Primăria Municipiului Sebeş sub nr. 81699/21.11.2022, inclusiv documentaţia conexă, 

referitoare la aprobarea listei de licitatie, a modului de valorificare si a preturilor de 

pornire pentru partizile cuprinse în anexa la prezentul proiect de hotărâre,  fapt care face 

necesară aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare și de licitație și a prețurilor 

de pornire pentru licitația principala producția anului 2022 ; 

În temeiul prevederilor art.1 lit.q) si x), art.4 alin.(1), art.12, art.13 si art.20 din 

"Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică" 

aprobat prin HG 715/2017, am inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

PRIMAR 

DORIN NISTOR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de 

valorificare,  de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația principala de masa 

lemnoasa pe picior -  producția anului 2023 

 

 

 Văzând adresa nr. 4697 / 21.11.2022 Ocolului Silvic Sebes R.A. înregistrată la 

Primăria Municipiului Sebeş sub nr. 81699/21.11.2022, inclusiv documentaţia conexă, 

privind valorificarea prin vânzare în licitație publică cu strigare, ca masa lemnoasa pe 

picior, a partizilor din Lista partizilor "pe picior" pentru licitație principala producția 

2023 amintim  următoarele prevederi ale Hotărârii Guvernului  României nr. 715/2017 

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică: 

 

“ART. 4 

    (1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" 

sau ca "lemn fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de 

către consiliul local al acesteia. 

    (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro al 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; publicarea se face şi pe site-

ul administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-

teritoriale şi/sau al organizatorului licitaţiei.” 

“ART. 6 

    (1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier 

proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, 

de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor 

amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local. 

    (2) La propunerea şi aprobarea volumului prevăzut la alin. (1) se vor urmări: 

    a) recoltarea integrală a posibilităţii anuale de produse principale; 

    b) realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare; 

    c) parcurgerea cu lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, cel puţin a 

suprafeţelor prevăzute de amenajamentele silvice; 

    d) respectarea condiţiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase şi a 

oportunităţii efectuării lucrărilor silvotehnice; 



    e) necesitatea extragerii produselor accidentale şi a produselor de igienă, puse în 

valoare; 

    f) regimul ariilor protejate; 

    g) inaccesibilitatea unor arborete; 

    h) aplicarea unor acte normative; 

    i) problemele create de existenţa unor litigii.” 

“Art. 12. - Vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se realizează de către 

organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: 

   a) licitaţie cu strigare; 

(…) 

Art. 13. - Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte de entităţile 

prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu 

prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul 

anunţului de licitaţie.” 

 

 Întrucat Ocolul Silvic Sebeș R.A. nu deține infrastructura necesară exploatării și 

vânzării în condiții optime a acestei cantități ca și lemn fasonat, precum și în baza 

experienței din anii anteriori când s-au obținut prețuri foarte bune prin vânzare “pe 

picior”, s-a propus valorificarea acesteia ca si “masa lemnoasa pe picior”, prin licitatii sau 

negocieri (in cazul neadjudecarii la doua licitatii succesive), dupa caz, organizate 

conform Regulamentului. 

 

“ART. 20 

        (5) Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul 

forestier proprietate publică a statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. 

(1), iar pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi 

administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local al acesteia. Preţul de pornire se 

exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA.”  

 Stabilirea  prețurilor de pornire a fost făcută cu ajutorul aplicației informatice, în 

baza prețurilor de APV. Din această cauză nu putem stabili corectitudinea acestora. 

 În referatul de specialitate al Ocolului Silvic Sebeș RA se precizează că actuala 

propunere de valorificare și de prețuri de pornire supuse aprobării sunt rezultate 

prin aplicarea prețurilor de referință aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș nr. 310 / 31.10.2022 , ele fiind prezentate și Consiliului de 

administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA. 

  

 În aceste condiţii, propunem Consiliului Local al Municipiului Sebeş aprobarea 

proiectului de hotărâre. 

  

 

 

 

Prenume, Nume 

 

Functia 

publica 

Semnatura Data Nr. ex. 

Ekart Felix  Cons. Sup   2 

Bunea Ioan inspector    



 

 

 

 


