
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT                                            HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  proprietate 

publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea pretului de 
pornire in lei/mc  

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
         Avand in vedere art.6, art.49, art. 53 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. 15016/24.08.2016;   
        Luand act de adresa nr. 14705/19.08.2016, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt, 
prin care se solicita aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea 
pretului de pornire in lei/mc;  
        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  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  proprietate 
publica a Orasului Tirgu Neamt (conform anexei  la prezenta hotarare). 
Art.2. Se aproba ca tipul de licitatie sa fie ,,licitatie cu strigare’’ conform art. 48(a) din   
tipului de licitatie Hotararea nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 
Art.3.  Se  stabiliste pretul de pornire a licitatiei cu strigare in lei/mc (conform anexei  la 
prezenta hotarare). 
Art.4.Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.5.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.  
                
 
               Initiator, 
                Primar 
                                                                                                     Contrasemnează, 
 
                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                jr. Laura Elena Maftei 



 
 

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

1.                   MOLID 74 73 lei/mc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL NEAMŢ 
TÎRGU NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  15016/24.08.2016                                                                      

Expunere de motive  

La proiectul de hotarare 
Privind aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  proprietate 

publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea pretului de 
pornire in lei/mc  

 
 
 

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 
Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. 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. 14705/19.08.2016, înaintată de Ocolul Silvic Tg. 
Neamt, prin care se solicita aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul 
forestier  proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si 
stabilirea pretului de pornire in lei/mc;  

                                                             
           Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  
proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea 
pretului de pornire in lei/mc. 
 
    

 
 

 
 

PRIMAR, 
                                                      Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 
 



 
Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 
Serviciul Juridic 
 
Nr.  15016/24.08.2016                                                                             Aprob, 
                                                                                                              Primar, 

                                                                                               Harpa Vasilică 
 
 

Raport de specialitate 
La proiectul de hotarare 

aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  proprietate publica 
a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea pretului de pornire in 

lei/mc 
            

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 
Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. Tg. 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 ;     

            Luand act de adresa nr. 14705/19.08.2016, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt, 

prin care se solicita aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  

proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea 

pretului de pornire in lei/mc.          

           Avand in vedere art.6 din Hotararea nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică; 
Art. 6 
(1)Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte, în 
condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice şi 
se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în baza prevederilor 
amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. 
(2)Face obiectul vânzării, prin licitaţie sau negociere, volumul de masă 
lemnoasă prevăzut la alin. (1), rămas disponibil după asigurarea necesarului 
pentru consumul propriu al 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, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu 



al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective. 
 
Art. 48 
Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate din fondul 
forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se realizează 
de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: 
a)licitaţie cu strigare; 
b)licitaţie în plic închis; 
c)licitaţie mixtă; 
d)licitaţie electronică. 
Art. 49 

Pentru fiecare licitaţie organizată şi pentru fiecare partidă/lot/piesă, tipul de 
licitaţie se stabileşte de entităţile prevăzute la art. 4 din cadrul unităţii 
organizatoare, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face 
cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie. 
Art. 53 
În aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase 
prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare, înainte de efectuarea licitaţiilor, se stabilesc 
următoarele: 
a)preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din 
fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
fundamentat de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile 
silvice, în baza unei metodologii de calcul aprobate, în condiţiile legii, de 
către consiliul local al acesteia; calcul preţului de referinţă al masei lemnoase 
pe picior, în baza metodologiei de calcul, se realizează utilizând minimum 
următoarele elemente ale pieţei concurenţiale: preţurile pe specii, grade de 
accesibilitate, sortimente şi în funcţie de tehnologia de exploatare; 
b)preţul de pornire la licitaţie, pentru fiecare partidă/lot/piesă, se stabileşte 
de către autoritatea publică locală competentă sau consiliul de administraţie, 
după caz, în baza preţului de referinţă prevăzut la lit. a) şi ţinându-se seama 
de raportul cerere-ofertă, pe specii şi sortimente. 
 
Nr. crt. Sortiment Cantitate-mc Pret propus de ocol 

1.                   MOLID 74 73 lei/mc 
Preturile nu contin TVA 
Tinand cont de cele mentionate, supunem spre dezbatere proiectul de hotarare privind 
aprobarea volumului de  masa lemnoasa pe picior din fondul forestier  proprietate publica 
a Orasului Tirgu Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea pretului de pornire in 
lei/mc. 
            

                                                             Serviciul Juridic, 
                                                                    Intocmit, 

                                                            Vasiliu Sofica Maria 


