
R O M A N I A
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E NR.17/2020

privire la exploatarea unor cantitati de masa lemnoasa din partizile nr.1725; 1726; 1668; 1714;
1680; 1667; 1665; 1666; 1674; 1675 din UP I si UP VII, din padurea comunei Negreni

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2020
Având în vedere: - referatul d-nului primar nr. 1937/05.06.2020 si raportul de

specialitate a d-nului viceprimar nr.1939/05.06.2020 cu privire la a modalitatea de valorificare
a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia identificate prin A.P.V. – urile
puse la dispozitie de Ocolul silvic Vladeasa Huedinin cursul anului 2020 din padurea
proprietatea comunei .

Tinand cont de: - proiectul de hotarare al domnului primar , avizat favorabil de
comisiile de specialitate ale Consiliului local.

- prevederile OUG Nr. 139/2005, aprobata prin Legea 38/2006 privind administrarea
suprafetelor de padure, precum si Codul Silvic al Romaniei adoptat de Legea nr. 46/2008, modificat și
completat prin Legea nr.133/2015.

- prevederile H.C.L.Nr.13/2020 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Negreni care se poate exploata in anul
2020

- prevederile din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare.

- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Legii nr. 265/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind

prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

- Decizia 483/26.09.2019 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b şi art. 139 alin. (3) lit g , art. 140

alin. (1) şi art. 196 alin (1) lit "a" art. 243 alin. (1) lit. "a" din - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

ART. 1 (1) Se aproba vanzarea pentru incalzit catre cetatenii comunei Negreni, din
exploatarea partizilor 1-3, astfel:

Partida 1: identificată prin A.P.V. 1725, IG, V. Negrii, U.P. I, u.a 20A-41A, cu un
volum brut de 260 m.c, esenta fag.

Partida 2: identificată prin A.P.V. 1726, IG, Neportoc, U.P. VII, u.a 35C-53C, cu un
volum brut de 111 m.c., esenta fag si molid.

Partida 3: identificată prin A.P.V. 1668, IG, Neportoc, U.P. VII, u.a 57B, cu un
volum brut de 10 m.c., esenta fag.

Partida 4: identificată prin A.P.V. 1714, Inafara F.F. - Canton Bucea, cu un volum brut
de 5 m.c., esenta diverse.

Partida 5(%): identificată prin A.P.V. 1680, PR-CO, Muschiosu, U.P. VII, u.a 39A, un
volum brut (%) de 450 m.c.din total APV, esenta fag

(2) Se aproba furnizarea de masa lermnoasa pentru nevoi de incalzit si lemn de
rasinoase pentru lucrari de intretinere si reparatii, cu titlu gratuit catre Primaria Negreni si
institutiile publice din comuna, din exploatarea partizilor: 5-6, astfel:

Partida 5(%): identificată prin A.P.V. 1680, PR-CO, Muschiosu, U.P. VII, u.a 39A, un
volum brut (%) de 200 m.c.din total APV, esenta fag.

Partida 6: identificată prin A.P.V. 1667, SR, Neportoc, U.P. VII, u.a 54B, cu un volum
brut de 116m.c., esenta fag si rasinoase.

(3) Furnizarea de masa lemnoasa prevazuta la alin (1)si (2) se va face conform
Regulamentului de vanzare a masei lemnoase pe anul 2019, aprobat prin HCL Nr. 12/2019.

ART. 2 Se aprobă caietul de sarcini si contractul cadru de furnizare masa lemnoasa,
conform anexei la prezenta hotarare, intocmite in scopul scoaterii la licitatie publica conform
H.G. nr. 715/2017 si adreselor de la OS Vladeasa Huedin, Nr. 448/11.03.2020,



483/18.03.2020 si Nr. 507/ 19.03.2020 , in vederea exploatarii de masa lemnoasa pe picior,
din partizile 7-10, proprietatea comunei Negreni, astfel:

Partida 7: identificată prin A.P.V. 1665, PR-CO, Dobrinese, U.P. I, u.a 24B, cu un
volum brut de 316 m.c., esenta fag.

Partida 8: identificată prin A.P.V. 1666, PR-CO, Prelucele, U.P. VII, u.a 36G, cu un
volum brut de 274 m.c., esenta fag.

Partida 9: identificată prin A.P.V. 1674, PR-CO, Muschiosu, U.P. VII, u.a 42A, cu un
volum brut de 716 m.c., esenta fag.

Partida 10: identificată prin A.P.V. 1675, PR-CO, Scredosu, U.P. I, u.a 38C, cu un
volum brut de 265 m.c., esenta fag.

ART. 3 Preţul de pornire a licitatiei pentru partizile 7, 9 si 10 este de 200 lei/mc, iar
cel pentru partida 8 este de 180 lei, conform caietului de licitaţie şi listei de partizi, cu marire
in treapta de 5% .

ART. 4 Data licitaţiei pentru partizile 7, 8, 9 si 10 este 10 iulie 2020, ora 10:00,
inscrierea la licitatie se va face pana in la 08 iulie 2020, ora 10:00, data preselecţiei este 08
iulie 2020, ora 12:00, la sediul primăriei comunei Negreni.

ART. 5 Comisia de preselecţie, comisia de licitaţie şi comisia de negociere, privind
licitaţiile ce au ca obiect exploatarea materialul lemnos prevazuta la art.2, este cea prevazuta in
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a
comunei Negreni care se poate exploata in anul 2020

ART. 6 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza, primarul si viceprimarul comunei
Negreni.

Nr.17 Consilieri total: 11
Din 24.06.2020 Consilieri prezenţi: - 11

Votat pentru: -11
Împotrivă:-
Abţineri -

Preşedinte de şedinţă,
Saracut Marius-Nicolae Contrasemnează secretar general al comunei Negreni,

Secan Radu


	R O M A N I A 
	H O T Ă R Â R E  NR.17/2020


