
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL MAIERU

HOTARARE
privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie, a listei 

partizilor pentru licitatia de lemn fasonat din depozit
si stabilirea pretului pentru vanzarea lemnului de foc, din depozit, catre populatie si unitatile

de interes local, pe anul 2019

                       Consiliul local  MAIERU, intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei  
MAIERU in data de 31.01.2019,  in prezenta a 14 consilieri prezenti ,
                  Având  în vedere;

 Adresele  sefului  Ocolului Silvic  MAIERU R.A., nr.37, 173 si 201 ianuarie 2019, 
înregistrate in unitatea noastra sub nr.48, 393 si 368 din ianarie 2019 ;

  Avizul  favorabil al Comisiei de silvicultura inregistrat cu nr. 431 din 30.01.2019.
In temeiul:

 Prevederilor Hotărârii Consiliului Local Maieru nr. 3 din 11.03.2005 pentru constituirea   
Ocolului Silvic Maieru ca structură de administrare a pădurilor aparţinând  comunei Maieru,
modificata prin HCL Maieru nr.2/2009;

 Regulamentului de organizare si functionare al Ocolului Silvic Maieru R.A. aprobat prin 
HCL Maieru nr.2/2009, si modificat;

 Prevederilor art.19, art.59 si art.60, din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

 Prevederile art.13 din Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;

 Prevederile  Legii nr 273/2006  privind finantele  publice  locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

 Prevederile art. 282 din  Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
 Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 

reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
In temeiul  dispozitiilor art. 36(1) si art 45 alin 1  si 3  din Legea  nr. 215 /2001   privind

administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

     Art. 1. Se aproba ca tipul de licitaţie folosit in licitatia de masa lemnoasa, sa fie procedura 
„publica, deschisa, cu strigare” si preturile de pornire la licitatie pentru loturile de lemn fasonat din 
depozit,  conform anexi nr.1,  face parte integranta din prezenta hotarare., 
           Art.2. Se aproba pretul pentru vanzarea lemnului de foc, din depozit, catre populatie si 
unitatile de interes local, provenit din achizitii, din contractele de furnizare produse, ce se vor 
incheia pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

 Lemn de foc foios                         200 lei/mc, cu tva
 Lemn de foc rasinoase                  140 lei/mc, cu tva

Art.3. Se aproba pretul pentru lemnul fasonat, din depozit, din partizile ce vor fi autorizate 
pe anul 2019, „LEMN PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI”,  ce urmeaza a fi vandut catre 
populatie si unitatile de interes local, prin vanzare directa, dupa cum urmeaza:



Lemn de lucru fag si carpen(G1+G2), cu diamentrul mai mare de 24 cm(bustean gater) = 
285 lei/mc, cu TVA;

Lemn de foioase, pentru incalzirea locuintei, constituit din lemnul rotund (M1+M2+M3+S), 
cu diametrul mai mic de 24 cm si lemnul de foc  = 200 lei/mc, cu TVA;

 Lemn de rasinoase, pentru incalzirea locuintei, constituit din lemnul rotund 
(S),

 cu diametrul mai mic de 10 cm si lemnul de foc = 140 lei/mc, cu  TVA;
  Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărarî se incredintează primarul comunei 

Maieru si şeful Ocolului silvic. 
 Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 

comunei Maieru si la sediul Ocolului silvic Maieru.
 Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13  voturi „pentru” si o abtinere, 

din totalul de 14 consilieri prezenti,  
Art.7. Prezenta hotarare se  comunică prin grija secretarului comunei Maieru cu:
     -  Instituţia Prefectului - judeţul  Bistriţa-Năsăud
     -  Primarul comunei Maieru;
     -  Seful Ocolului silvic Maieru R.A.
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