
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de către Ocolul Silvic 

Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul 
comunal Tărgu Neamţ – Blebea( Str. Daciei )  

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Avand in vedere HOTĂRÂREA nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
       Ţinând cont de: contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, adresa nr. 
13182/24.09.2018  prin care am solicitat către Ocolul silvic Tîrgu Neamţ servicii de 
exploatare a lemnului din afara fondului forestier, precum şi de documentaţia cu privire la 
volumul de masă lemnoasă aprobat de către Ocol;                                                                        
      Luând act de adresa nr. 10687/11.10.2018, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamţ, 
prin care se înaintează devizul unei astfel de lucrări;  

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate comun al Serviciului 
UAT şi Serviciul Juridic, ambele înregistrate cu nr. 15265/30.10.2018;   
        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 aprobă volumul de masă lemnoasă de 27 mc – partida 2855 provenind de 
la arborii de pe drumul comunal Tărgu Neamţ – Blebea ( str. Daciei )anexa nr. 1.  

Art.2. Se aproba exploatarea masei lemnoase de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt. 
(conform devizului centralizator pentru exploatare in regie proprie). Masa lemnoasă va fi 
valorificată de către UAT oraş Tîrgu Neamţ. 

Art.3. Se aproba devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul comunal 
Tărgu Neamţ – Blebea în sumă de 243 lei, reprezentând 8,99 lei/mc – 27 mc, conform 
anexei nr. 2. 

Art.4. Serviciul UAT 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, 
          Vasilică Harpa 
                                                                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                            Secretar oraş, 
                                                                                                          jr. Isabela Sabin 
 
 
 
 
 
PRIMĂRIA Tîrgu Neamţ 
Primar  
Nr. 15265/30.10.2018                                                                       

 



 
 
 

Expunere de motive  
privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de către Ocolul Silvic 

Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul 
comunal Tărgu Neamţ – Blebea (str. Daciei )  

 
 
 

Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 
Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt – Ocolul Silvic Tg. 
Neamt in calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de 
proprietar; 
           Luand act de adresa nr. 10687/11.10.2018, înaintată de Ocolul Silvic Tg. Neamt, şi 
înregistrată în instituţie sub nr. 14238/12.10.2018 prin care se comunică devizul pentru 
exploatarea arborilor de pe drumul comunal Tîrgu Neamţ – Blebea, precum şi de 
documentele justificative privind constituirea partidei 2855 pentru un volum de 27 mc; 
          Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind privind aprobarea exploatării masei lemnoase de către Ocolul Silvic 
Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul comunal 
Tărgu Neamţ – Blebea.  
 
    

 
PRIMAR, 

                                                      Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 
Serviciul UAT 
Serviciul Juridic 
Nr. 15265/30.10.2018                                                                                Aprob,                                       
                                                                                                              Primar, 

                                                                                               Harpa Vasilică 
 

Raport de specialitate 
privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de către Ocolul Silvic Tîrgu 

Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor  
de pe drumul comunal Tărgu Neamţ – Blebea ( str. Daciei ) 

 
Tinand cont de contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008, incheiat intre 

Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt – Ocolul Silvic Tg. 
Neamt in calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de 
proprietar; 

Prin adresa cu nr. 13182/24.09.2018 s-a solicitat către Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ 
prestarea unor servicii de exploatare a lemnului, de pe drumul comunal Tîrgu Neamţ – 
Blebea. În vederea exploatării lemnului accidental, s-a constituit partida nr. 2855 pentru 
un volum de 27 mc, conform documentelor anexate. 

Ca urmare a acestei adrese, Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ ne comunică, prin adresa 
cu nr. 10687/11.10.2018 şi înregistrată în instituţie sub nr.14238/12.10.2018, devizul 
pentru exploatarea mesei lemnoase în sumă de 243 lei reprezentând 8,99 lei/mc, 
solicitând totodată aprobarea acestui deviz de către Consiliul local. 

Avand in vedere HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
art. 1 lit t valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase 
care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către 
deţinători/administratori legali, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a materialelor 
lemnoase fasonate. Modalităţile de valorificare sunt: prin vânzare în licitaţie publică, ca 
masă lemnoasă pe picior şi materiale lemnoase fasonate, prin negociere ca masă 
lemnoasă pe picior şi materiale lemnoase fasonate, prin vânzare directă a materialelor 
lemnoase fasonate, prin donaţii, prin sponsorizări, prin utilizarea acesteia pentru 
consumul propriu al deţinătorului/administratorului, precum şi prin prelucrarea primară 
a materialelor lemnoase fasonate în instalaţiile proprii ale 
deţinătorului/administratorului fondului 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, în baza prevederilor 
amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre 
a consiliului local. 

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analiză şi dezbatere aprobarea 
volumului de masă lemnoasă de 27 mc, aprobarea exploatării masei lemnoase de către 
Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ, precum şi aprobarea devizului pentru exploatarea arborilor 
proveniţi de pe drumul comunal Tărgu Neamţ – Blebea.  

Valorificarea lemnului urmând a fi făcută de către UAT Tîrgu Neamţ. 
Anexăm la prezenta documentele la care am făcut referire. 
 

Serviciul UAT,         Compartiment Peisagistică,      Serviciul Juridic - Contencios 
Ing. Rusu Ion               ing. Miltiade Iustina                  jr. Iftode Oana - Maria 


