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PROIECT DE HOTARARE 

cu   privire   la  insusirea aplicarii Contractului de administrare si prestari servicii a Padurii 

Comunei Vanatori pentru anul 2022, aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 

2023 si a propunerilor  privind  modul  de  valorificare  a   masei 

lemnoase in anul 2023 , din fondul  forestier aflat  in  proprietatea  publica  a  U.A.T.   Comuna  

Vanatori  , judetul  Mures  

 

 
 

                      Consiliul local al comunei Vanatori , intrunit in sedinta extraordinara la data........., 

            Avand  in vedere : 

 - adresa nr.457/20.01.2023 prin care ne trasmite spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2023 si adresa nr. 420 din 19.01.2023 , a  Ocolului  Silvic Sighisoara , prin care  ne 

transnmite propunerile  cu privire  la  aprobarea  valorificarii  masei  lemnoase  din fondul forestier 

proprietatea Comunei Vanatori , in  anul 2023,  

 - dispozitiile   art. 14  alin. (2)  din  Legea nr. 46/2008 , rep.  privind Codul  Silvic , cu 

modificarile  si  completarile  ulterioare  ;  

-  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier proprietate  publica , 

aprobat  prin   H.G.R. nr. 715/05.10.2017 si modificat prin H.G. nr.55/08.02.2019 ;  

- raportul  compartimentului  de resort  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

comunei Vanatori  si  rapoartele   comisiilor de  specialitate  din  cadrul Consiliului Local ;   

       In temeiul  dispozitiilor  art. 14  alin. (2)  din  Legea nr. 46/ 2008 privind Codul 

Silvic ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  precum si art. 129 (1), (2), lit. c)   si ale art. 139  (1), 

(3) lit.g, (6) lit. a),   din O.U.G.  57/2019,  privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare,    

  

                                                            H o t a r a s t e   :  

             Art.1 – Insuseste situatia aplicarii contractului de administrare pentru anul 2022. 

            Art.2 –  Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. 
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            Art.3.-Aproba valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publica  

a  Comunei Vanatori ,   in  anul 2023,  dupa cum urmeaza :  

 

1. volumul propus spre recoltare  in  anul  2023  =   5,1  mii  m.c. ; 

2. modul de valorificare in cursul anului 2023,  a masei lemnoase provenita din fondul forestier 

proprietatea publica a Comunei Vanatori :  

- volum total  propus spre recoltare in anul 2023 , 5.1 mii m.c. din care propus a fi valorificat 

ca : 

- masa lemnoasa pe picior:  2 mii mc;  

 

- masa lemnoasa fasonata :  3,1 mii mc; 

3. preturile de referinta pentru masa lemnoasa pe picior,   sunt  cele  prevazute  in Decizia nr. 773 

/21.10.2022  a  Directorului General  al  R.N.P. – ROMSILVA ; 

4. tipul licitatiilor  care se vor organiza in  cursul anului  2023 , pentru valorificarea  masei lemnoase 

provenita din fondul forestier proprietatea publica a Comunei, imputerniceste Comitetul Director 

al Directiei Silvice Mures sa aprobe tipul licitatiilor organizate in cursul anului 2023. 

5. preturile de pornire  la  licitatie  pentru  masa  lemnoasa pe picior proprietatea Comunei si care 

urmeaza sa faca obiectul licitatiilor organizate in cursul anului 2023,  de  catre Directia  Silvica  

Mures ,  sunt cele prevazute in „ Lista de partizi ce se vor exploata in anul 2023”  - care face parte 

integranta  din prezenta  ; 

               Art. 2 .-  Dl. primar al comunei,  prin  aparatul  sau  de  specialitate ,  se incredinteaza  

cu  ducerea  la  indeplinire  a prezentei .  

              Art. 3 .- Prezenta  Hotarare se comunica Ocolului Silvic Sighisoara , Institutiei 

Prefectului judetului Mures  si se aduce la cunostinta publica  prin afisare la sediul Primariei si  

in  locurile publice  din localitatile  componente  ale comunei .  

 

INITIATOR:                                                                                              Avizeaza pt legalitate  : 

   PRIMAR,                                                                                                p. Secretar  General,   

  FELEGEAN Mircea-Augustin                                                                    Bologa Emil-Alin 

 

 
 

 


