
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT                                            HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori de molid uscati) proveniti 
in urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, 
din punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si 

lemnul de lucru 
 
          Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Avand in vedere art.61 din Hotararea nr.  924 din 4 noiembrie 2015 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  
proprietate publică; 
       Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008;                                                                     
      Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 
Juridic, ambele inregistrate cu nr.9807/23.05.2016 ;   
        Luand act de adresa nr. 9474/17.05.2016, înaintată de Regia Nationala a Padurilor  
,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. Neamt, prin care se solicita hotararea de 
catre Consiliul Local a preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul de 
lucru ;  
        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) , alin. (2)  lit. c, art. 45,  alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.  215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aproba volumul de  produse accidentale (arbori de molid uscati) proveniti in  
urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, din 
punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul 
de lucru (conform anexei  la prezenta hotarare). 
Art.2.Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
                
 
               Initiator, 
                Primar 

Vasilic\ Harpa                                                                                                                    
                                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar, 
                                                                                                jr. Laura Elena Maftei 



 
 

ANEXA LA HCL N R………………. 
 
 
 
 
 
 
Nr. crt. Sortiment Cantitate-mc Pret propus de ocol 

1. Lemn rotund pentru cherestea 
cu diametrul >20cm 

3.96 200 lei/mc 

2. Lemn rotund pentru 
constructii cu diametrul <20 
cm 

38.77 160 lei/mc 

3. Lemn foc 12.67 88.71 lei/mc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL N EAMŢ 
TÎRGU N EAMŢ 
CONS ILIUL LOCAL 
Nr.  9807/23.05.2016                                                                        

Expunere de motive  

La proiectul de hotarare 
Privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori de molid uscati) proveniti in 

urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, din 
punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul 

de lucru 
 

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 
Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’,  Directia Silvica Neamt-O.S. T g. Neamt in  
calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de proprietar ; 

Avand in vedere obiectul acestui contract si anume administrarea fondului 
forestier, proprietate privata a Orasului Tirgu Neamt ;                                                                        
            Luand act de adresa nr. 9474/17.05.2016, înaintată de Regia Nationala a Padurilor  
,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. Neamt, prin care se solicita hotararea de 
catre Consiliul Local a preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul de 
lucru ;  
           Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori de molid uscati)  
proveniti in urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu 
Neamt, din punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc 
si lemnul de lucru. 
 
    

 
 

 
 

PRIM AR, 
                                                      Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 



 
 
Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 
Serviciul Juridic 
 
Nr.9807/23.05.2016                                                                              Aprob, 
                                                                                                              Primar, 

                                                                                               Harpa Vasilică 
 
 

Raport de specialitate 
La proiectul de hotarare 

 
Privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori de molid uscati) proveniti in 

urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, din 
punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul 

de lucru 
 

            

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 
Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’,  Directia Silvica Neamt-O.S. T g. Neamt in  
calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de proprietar ; 
           Avand in vedere obiectul acestui contract si anume administrarea fondului 

forestier, proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt ;                              

           Avand in vedere art.61 din Hotararea nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  
proprietate publică; 
Art. 61 
(1)Administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale pot vinde în mod direct, fără licitaţie şi fără 
negociere, lemnul de foc şi lemnul de lucru fasonat, la preţul aprobat 
de consiliul local, ţinând cont de preţul de referinţă prevăzut la art. 53 
lit. a), fundamentat pentru aceeaşi specie şi sortiment, pentru 
consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local 
finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, 
care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoanelor 
fizice. 
(2)Pentru extragerea arborilor de răşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau 
zăpadă, cu sau fără infestări produse de gândacii de scoarţă, dar 
dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum 
şi a arborilor-cursă şi de control, se vor aplica măsurile prevăzute de 



Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pădurilor, în scopul 
combaterii şi prevenirii atacurilor acestor dăunători. În cazul arborilor 
de răşinoase aflaţi în această situaţie se admite şi modul de 
valorificare a masei lemnoase "fasonat la cioată", asigurându-se 
respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii şi a celor de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 
 
          Prin adresa nr. 9474/17.05.2016, înaintată de Regia Nationala a Padurilor  
,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. Neamt,  se solicita hotararea de catre 
Consiliul Local a preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul de lucru. 
           Padurea Blebea are suprafata de 7.45 ha. Acolo s-a constituit partida nr. 2830 
(U.P.5 Plaiesu, u.a.33EG) de produse accidentate (arbori de molid uscati), in volum brut 
de 59 mc. 
 
 
Nr. crt. Sortiment Cantitate-mc Pret propus de ocol 

1. Lemn rotund pentru cherestea 
cu diametrul >20cm 

3.96 200 lei/mc 

2. Lemn rotund pentru 
constructii cu diametrul <20 
cm 

38.77 160 lei/mc 

3. Lemn foc 12.67 88.71 lei/mc 
 
Preturile nu contin TVA 
 
        Tinand cont de cele mentionate,  supunem spre dezbatere proiectul de hotarare 
privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori de molid uscati) proveniti in  
urma exploatarii suprafetei de padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, din 
punctul Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul 
de lucru. 
 
                                                            Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, 
                                                                             Ing. Dorneanu M argareta 
 
                                                                                     
 
                                                                                   Serviciul Juridic, 
                                                                                           Intocmit, 
                                                                                   Vasiliu Sofica Maria 

 


