
                    România 

        Judetul Bistriţa-Năsăud        

Consiliul local al comunei Parva 

                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru 

licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de 

furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a 

drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe 

picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor 

maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente 

si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat 

 

Consiliul local al com. Parva întrunit în şedinţa extraordinară  din data de  miercuri 08.10. 2014  în 

prezenţa unui nr. de 9 consilieri din totalul de 11 in functie ; 

 
            Având în vedere;  

 - raportul nr.2427 din 06.10.2014 intocmit de d-na Palage Maria-inspector asistent in cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva prin care se arata necesitatea adoptarii acestei 

hotarari; 

 - expunerea de motive nr.2428 din 06.10. 2014 intocmita de d-nul Strugari Ioan-Primar al comunei 

Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

- adresele  Ocolului Silvic Izvorului Someşului RA cu nr. 843-845 din 03 octombrie,  înregistrate la 

Primăria comunei Parva, sub nr.2423-2425 din 06.10.2014,  cu privire la aprobarea  cotei de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2014, a modelului  caietului de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri de masă 

lemnoasă  pe picior şi la drum auto, a modelului  de Contract de furmizare a masei lemnoase pe picior şi la 

drum auto, a modelului  pentru contractul de utilizare a drumurilor forestiere, a preţului masei lemnoase 

pentru licitaţie, a taxei de peiaj, sabilirea  preţului masei lemnoase pentru populaţia comunei Parva,  

constituirea fondului de regenerare,  stabilirea preţurilor maxime de adjudecare la contractele de prestări 

servicii de exploatare pentru partizile destinate populaţiei,  stabilirea preţurilor minime de începere a 

licitaţiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente şi pentru valorificarea  lemnului de lucru din partizile de 

lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Someşului R.A. asociat cu Consiliului local al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii consiliului local al comunei Parva nr.7 din 07.02.2014 privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in calitate de membru asociat la 

ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și asigurãrii serviciilor silvice aferente 

fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice inregistrat la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare sub nr.79/20.08.2014 inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.1930 din 22.08.2014; 

 - art. 59 alin. 1,  2  şi  3 di celelalte din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2014; 

             - conform prevederilor H. G. României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici modificată 

şi completată cu H.G.R. nr. 1174/2006 şi Codul Silvic;   

            - prevederile Legii Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ; 

            - prevederile Legii  nr. 500/11.06.2002 privind Finanţele publice;  



             -prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică;             

             - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si 

Administrareaa Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă 

Consiliul Local al comunei Parva în acest sens   cu nr.2429 din  08.10.2014 ; 

             - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, 

Apararea Ordinei Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura în acest 

sens   cu nr. 2429  din 07.10.2014 ;  

             - In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit.”b” , art. 45 alin. (3),art.46 alin.(1) si art.15 

alin (1) lit. “b” din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 

 

        Art. 1.  Se aprobă spre exploatare în anul 2014, din pădurile proprietate publică a comunei Parva aflate 

în raza administrativ teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui volum 6765 mc masă lemnoasă pe picior. 

      Art. 2. Se aprobă vânzarea către  agenţii economici  a unui volum de maxim 5965 mc. masă lemnoasă pe 

picior provenită din  produse principale, secundare, accidentale şi igienă,50 mc.lemn răşinoase pentru 

autorizaţii de construcţii la populaţia comunei Parva in cantitate de 10 mc/autorizatie, 500 mc. lemn de fag 

pentru populaţia comunei Parva, 50 mc. lemn răşinoase pentru construcţii pentru situaţii neprevăzute 

acordate  prin dispoziţia primarului (calamitati naturale,incedii), 50 mc lemn rotund răşinoase pentru 

împrejmuiri terenuri comunale, reparare drumuri, apărări mal, poduri şi podeţe, etc., 190 mc lemn fag  

pentru incălzirea sediilor instiuţiilor  repartizată astfel : 120 mc pentru Primărie si scolile din comuna Parva, 

20 mc pentru Biserica Penticostală Parva, 20 mc pentru Biserica  Ortodoxă Parva, 20 mc pentru Manastirea 

Sfintii Apostoli Petru si Pavel si 10 mc la Manastirea de la Cormaia. Pentru personalul silvic angajat se da 5 

mc rasinos/an/angajat respectiv 30 mc lemn rotund răşinoase. Masa lemnoasă cu destinaţie pentru populaţie 

sau a altor nevoi locale, nevalorificată la sfârşitul anului 2014, se va scoate la licitaţie pentru operatorii 

economici.      

       Art. 3.  Se aprobă  - modelul  Caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe 

picior şi la drum auto  din producţia anului 2014 conform Anexei nr. 1 la prezenta.    

       Art. 4. Se aprobă  modelul  Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior şi la drum auto, din 

producţia anului 2014  conform Anexei nr. 2 la prezenta.     

       Art. 5. Se aprobă preţurile de începere a licitaţiilor/negocierilor pe specii, structură dimensională şi grad 

de accesibilitate la masa lemnoasă pe picior destinată agenţilor economici  pentru calculul APV-urilor  în 

anul 2014  conform Anexelor  nr. 3 la prezenta. 

       Art. 6. (a) Se aprobă  preţurile din  APV-urile cu sortimentarea fir cu fi, destinată  nevoilor locale la 

populaţie conform Anexei  4 la prezenta, pentru masa lemnoasă destinată populaţiei pentru anul 2014. 

            A.  Pentru masa lemnoasă acordată  persoanelor cu autorizaţii de construire - valoarea materialului  

lemnos estegratuita, valoarea serviciilor de exploatare se va suporta de către comuna Parva şi se vor achita 

valoarea imprimatelor. 

B.   Preţul masei lemnoase  pentru populaţie – lemn pentru incălzirea locuinţei va fi jumătate din 

valoarea calculată conform APV-urilor la care se adaugă valoarea serviciilor de expoatare, valoarea 

imprimatelor, pe bază de cerere depusa la padurar si aprobata de primar. 

             C. Pentru situaţii neprevăzute – ajutoare de urgenţă – acordate  prin Dispoziţia Primarului,  masa 

lemnoasă se acordă gratuit, valoarea serviciilor de exploatare  a  acesteia se va suporta de către  comuna 

Parva. 

              D. Pentru nevoi locale la Primăria  comunei Parva, masa lemnoasă se acordă gratuit,  valoarea 

serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă decomuna Parva.           

              E. Pentru necesităţi proprii-încălzirea sediilor instituţiilor, masa lemnoasă se acordă gratuit, 

valoarea serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de comuna Parva. 

               F. Pentru focărit stâni, se va achita integral valoarea  masei lemnoase, conform APV-urilor, de 

către Asociaţia Crescătorilor de Ovine  sau Taurine după caz sau reprezentantul stânii.                

               G. Se aprobă preţurile de livrare pentru materialul lemnos provenit din confiscări  conform 

nivelului mediu pe tara în baza Referatului întocmit  de Ocolul Silvic.   

            (b). Atribuirea serviciilor de exploatare a partizilor constutuite pentru populaţia comunei Parva, se 

vor face conform O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 



concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare iar modelul Contractului de prestări servicii – lucrări de exploatare forestieră va fi conform 

Anexei nr.5 la prezenta.  

       Art. 8. Se stabileşte ca  15 %  din valoarea masei lemnoase autorizate  la exploatare în anul 2014 să 

fie constituită ca fond de regenerare şi conservare  şi să rămână în contul Primariei comunei Parva. 

       Art. 9. Se stabileşte ca 10 %  din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în anul 2014 provenită  

din produse  principale şi accidentale 1 să constituie  resursă pentru fondul de accesibilizare a pădurilor  şi să 

rămână în contul Primariei comunei Parva pentru a fi folosită în scopul proiectării şi modernizării 

drumurilor  forestiere.  

 Art. 10. Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.   

       Art. 12.  Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 9 voturi ,,pentru,, din totalul celor 11 consilieri  cu drept de 

vot  in functie.  

       Art. 13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Parva  şi 

şeful O. S. Izvorul Someşului Mare RA  . 

       Art. 14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului,  se comunică cu: 

- Primarul comunei Parva,  

- Compartimentul financiar contabil din cadrul   Primăriei com.Parva, 

- Ocolul Silvic Izvorul Someşului Mare RA,  

- Instituţia  Prefectului  jud. Bistriţa-Năsăud. 

 

 

Preşedinte de sedinta                   Contrasemnează  Secretar 

RUS I.IOAN                                   IOAN CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.34. 

Din 08.10.2014. 

 



                     ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARUL COMUNEI PARVA 

NR.2428 DIN 06.10.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La hotararea  („Proiect”) 

privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru 

licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de 

furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a 

drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe 

picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor 

maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente 

si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat 

                          
Subsemnatul Strugari Ioan-primarul comunei Parva: 

 Avand in vedere: 

- adresele  Ocolului Silvic Izvorului Someşului RA cu nr. 843-845 din 03 octombrie,  înregistrate la 

Primăria comunei Parva, sub nr.2423-2425 din 06.10.2014,  cu privire la aprobarea  cotei de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2014, a modelului  caietului de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri de masă 

lemnoasă  pe picior şi la drum auto, a modelului  de Contract de furmizare a masei lemnoase pe picior şi la 

drum auto, a modelului  pentru contractul de utilizare a drumurilor forestiere, a preţului masei lemnoase 

pentru licitaţie, a taxei de peiaj, sabilirea  preţului masei lemnoase pentru populaţia comunei Parva,  

constituirea fondului de regenerare,  stabilirea preţurilor maxime de adjudecare la contractele de prestări 

servicii de exploatare pentru partizile destinate populaţiei,  stabilirea preţurilor minime de începere a 

licitaţiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente şi pentru valorificarea  lemnului de lucru din partizile de 

lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Someşului R.A. asociat cu Consiliului local al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii consiliului local al comunei Parva nr.7 din 07.02.2014 privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in calitate de membru asociat la 

ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și asigurãrii serviciilor silvice aferente 

fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice inregistrat la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare sub nr.79/20.08.2014 inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.1930 din 22.08.2014; 

 - art. 59 alin. 1,  2  şi  3 di celelalte din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2014; 

             - conform prevederilor H. G. României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici modificată 

şi completată cu H.G.R. nr. 1174/2006 şi Codul Silvic;   

            - prevederile Legii Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ; 

            - prevederile Legii  nr. 500/11.06.2002 privind Finanţele publice;  

             -prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică;                      

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit.”b” , art. 45 alin. (3),art.46 alin.(1) si art.15 alin (1) lit. 

“b” din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată; 
 

MOTIVEZ: 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

Sa se aprobe spre exploatare în anul 2014, din pădurile proprietate publică a comunei Parva aflate în 

raza administrativ teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui volum 6765 mc masă lemnoasă pe picior. 

 



       Sa se aprobe vânzarea către  agenţii economici  a unui volum de maxim 5965 mc. masă lemnoasă pe 

picior provenită din  produse principale, secundare, accidentale şi igienă, a 200 mc. masă lemnoasă pe picior 

pentru realizarea operaţiunilor culturale-curăţiri,50 mc.lemn răşinoase pentru autorizaţii de construcţii la 

populaţia comunei Parva, 500 mc. lemn de fag pentru populaţia comunei Parva, 50 mc. lemn răşinoase 

pentru construcţii pentru situaţii neprevăzute acordate  prin dispoziţia primarului, 50 mc lemn rotund 

răşinoase pentru împrejmuiri terenuri comunale, reparare drumuri, apărări mal, poduri şi podeţe, etc., 190 

mc lemn fag  pentru incălzirea sediilor instiuţiilor  repartizată astfel : 120 mc pentru Primărie si scolile din 

comuna Parva, 20 mc pentru Biserica Penticostală Parva, 20 mc pentru Biserica  Ortodoxă Parva, 20 mc 

pentru Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel si 10 mc la Manastirea de la Cormaia. Masa lemnoasă cu 

destinaţie pentru populaţie sau a altor nevoi locale, nevalorificată la sfârşitul anului 2014, se va scoate la 

licitaţie pentru operatorii economici.      

        Sa se aprobe  - modelul  Caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior 

şi la drum auto  din producţia anului 2014 conform Anexei nr. 1 la prezenta.    

        Sa se aprobe  modelul  Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior şi la drum auto, din 

producţia anului 2014  conform Anexei nr. 2 la prezenta.     

        Sa se aprobe preţurile de începere a licitaţiilor/negocierilor pe specii, structură dimensională şi grad 

de accesibilitate la masa lemnoasă pe picior destinată agenţilor economici  pentru calculul APV-urilor  în 

anul 2014  conform Anexelor  nr. 3 la prezenta         

        Sa se aprobe preţurile din  APV-urile cu sortimentarea fir cu fi, destinată  nevoilor locale la populaţie 

conform Anexei  4 la prezenta pentru masa lemnoasă destinată populaţiei pentru anul 2014. 

            A.  Pentru masa lemnoasă acordată  persoanelor cu autorizaţii de construire - valoarea materialului  

lemnos este de 50 lei/mc, valoarea serviciilor de exploatare se va suporta de către comuna Parva şi se vor 

achita valoarea imprimatelor. 

B.   Preţul masei lemnoase  pentru populaţie – lemn pentru incălzirea locuinţei va fi jumătate din 

valoarea calculată conform APV-urilor la care se adaugă valoarea serviciilor de expoatare ; 

             C. Pentru situaţii neprevăzute – ajutoare de urgenţă – acordate  prin Dispoziţia Primarului,  masa 

lemnoasă se acordă gratuit, valoarea serviciilor de exploatare  a  acesteia se va suporta de către  comuna 

Parva. 

              D. Pentru nevoi locale la Primăria  comunei Parva, masa lemnoasă se acordă gratuit,  valoarea 

serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă decomuna Parva.           

              E. Pentru necesităţi proprii-încălzirea sediilor instituţiilor, masa lemnoasă se acordă gratuit, 

valoarea serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă decomuna Parva. 

               F. Pentru focărit stâni, se va achita integral valoarea  masei lemnoase, conform APV-urilor, de 

către Asociaţia Crescătorilor de Ovine  sau Taurine după caz sau reprezentantul stânii.  

               G. Pentru persoanele fizice proprietari  la Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 care transportă  

material lemnos, pentru cantităţi mai mari de 20 mc  se va încasa taxa de peiaj de 6,5 lei/mc.                

               H. Se aprobă preţurile de livrare pentru materialul lemnos provenit din confiscări  conform 

nivelului mediu pe tara în baza Referatului întocmit  de Ocolul Silvic.   

            (b). Atribuirea serviciilor de exploatare a partizilor constutuite pentru populaţia comunei Parva, se 

vor face conform O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare iar modelul Contractului de prestări servicii – lucrări de exploatare forestieră va fi conform 

Anexei nr. 5 la prezenta.  

        Sa se stabileasca ca  15 %  din valoarea masei lemnoase autorizate  la exploatare în anul 2014 

să fie constituită ca fond de regenerare şi conservare  şi să rămână în contul O. Silvic. 

        Sa se stabileasca ca 10 %  din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în anul 2014 

provenită  din produse  principale şi accidentale 1 să constituie  resursă pentru fondul de accesibilizare a 

pădurilor  şi să rămână în contul O. Silvic pentru a fi folosită în scopul proiectării şi modernizării drumurilor  

forestiere.        
Intocmit Primar 

STRUGARI IOAN 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 



Nr.2427 din 06.10.2014. 
RAPORT 

la hotararea  („Proiect”) 

                         privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  

pentru licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de 

furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a 

drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe 

picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor 

maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente 

si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat 
Subsemnata Palage Maria-inspector asistent in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Parva: 

 Avand in vedere: 

 - adresele  Ocolului Silvic Izvorului Someşului RA cu nr. 843-845 din 03 octombrie,  

înregistrate la Primăria comunei Parva, sub nr.2423-2425 din 06.10.2014,  cu privire la aprobarea  cotei de 

masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2014, a modelului  caietului de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri 

de masă lemnoasă  pe picior şi la drum auto, a modelului  de Contract de furmizare a masei lemnoase pe 

picior şi la drum auto, a modelului  pentru contractul de utilizare a drumurilor forestiere, a preţului masei 

lemnoase pentru licitaţie, a taxei de peiaj, sabilirea  preţului masei lemnoase pentru populaţia comunei 

Parva,  constituirea fondului de regenerare,  stabilirea preţurilor maxime de adjudecare la contractele de 

prestări servicii de exploatare pentru partizile destinate populaţiei,  stabilirea preţurilor minime de începere a 

licitaţiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente şi pentru valorificarea  lemnului de lucru din partizile de 

lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Someşului R.A. asociat cu Consiliului local al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii consiliului local al comunei Parva nr.7 din 07.02.2014 privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in calitate de membru asociat la 

ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și asigurãrii serviciilor silvice aferente 

fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice inregistrat la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare sub nr.79/20.08.2014 inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.1930 din 22.08.2014; 

 - art. 59 alin. 1,  2  şi  3 di celelalte din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2014; 

             - conform prevederilor H. G. României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici modificată 

şi completată cu H.G.R. nr. 1174/2006 şi Codul Silvic;   

            - prevederile Legii Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ; 

            - prevederile Legii  nr. 500/11.06.2002 privind Finanţele publice;  

             -prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică;                      

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit.”b” , art. 45 alin. (3),art.46 alin.(1) si art.15 alin (1) lit. 

“b” din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată; 
 

MOTIVEZ: 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

 Sa se aprobe spre exploatare în anul 2014, din pădurile proprietate publică a comunei Parva 

aflate în raza administrativ teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui volum 6765 mc masă lemnoasă pe 

picior. 

       Sa se aprobe vânzarea către  agenţii economici  a unui volum de maxim 5965 mc. masă lemnoasă pe 

picior provenită din  produse principale, secundare, accidentale şi igienă, a 200 mc. masă lemnoasă pe picior 

pentru realizarea operaţiunilor culturale-curăţiri,50 mc.lemn răşinoase pentru autorizaţii de construcţii la 

populaţia comunei Parva, 500 mc. lemn de fag pentru populaţia comunei Parva, 50 mc. lemn răşinoase 



pentru construcţii pentru situaţii neprevăzute acordate  prin dispoziţia primarului, 50 mc lemn rotund 

răşinoase pentru împrejmuiri terenuri comunale, reparare drumuri, apărări mal, poduri şi podeţe, etc., 190 

mc lemn fag  pentru incălzirea sediilor instiuţiilor  repartizată astfel : 120 mc pentru Primărie si scolile din 

comuna Parva, 20 mc pentru Biserica Penticostală Parva, 20 mc pentru Biserica  Ortodoxă Parva, 20 mc 

pentru Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel si 10 mc la Manastirea de la Cormaia. Masa lemnoasă cu 

destinaţie pentru populaţie sau a altor nevoi locale, nevalorificată la sfârşitul anului 2014, se va scoate la 

licitaţie pentru operatorii economici.      

        Sa se aprobe  - modelul  Caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior 

şi la drum auto  din producţia anului 2014 conform Anexei nr. 1 la prezenta.    

        Sa se aprobe  modelul  Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior şi la drum auto, din 

producţia anului 2014  conform Anexei nr. 2 la prezenta.     

        Sa se aprobe preţurile de începere a licitaţiilor/negocierilor pe specii, structură dimensională şi grad 

de accesibilitate la masa lemnoasă pe picior destinată agenţilor economici  pentru calculul APV-urilor  în 

anul 2014  conform Anexelor  nr. 3 la prezenta.  

        Sa se aprobe preţurile din  APV-urile cu sortimentarea fir cu fi, destinată  nevoilor locale la populaţie 

conform Anexei 4 la prezenta pentru masa lemnoasă destinată populaţiei pentru anul 2014. 

            A.  Pentru masa lemnoasă acordată  persoanelor cu autorizaţii de construire - valoarea materialului  

lemnos este de 50 lei/mc, valoarea serviciilor de exploatare se va suporta de către O.S. Izv. Someşului RA şi 

se vor achita valoarea imprimatelor şi taxa de peiaj de (6,50 lei/mc  fără TVA). 

B.   Preţul masei lemnoase  pentru populaţie – lemn pentru incălzirea locuinţei va fi jumătate din 

valoarea calculată conform APV-urilor la care se adaugă valoarea serviciilor de expoatare,  taxa de peiaj de 

6.50 lei/mc. şi valoarea imprimatelor, pe bază de cerere. 

             C. Pentru situaţii neprevăzute – ajutoare de urgenţă – acordate  prin Dispoziţia Primarului,  masa 

lemnoasă se acordă gratuit, valoarea serviciilor de exploatare  a  acesteia se va suporta de către  O. S. Izvorul 

Someşului Mare  RA. 

              D. Pentru nevoi locale la Primăria  comunei Parva, masa lemnoasă se acordă gratuit,  valoarea 

serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de O.S. Izvorul Someşului  Mare RA.           

              E. Pentru necesităţi proprii-încălzirea sediilor instituţiilor, masa lemnoasă se acordă gratuit, 

valoarea serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de O.S. Izvorul Someşului  RA. 

               F. Pentru focărit stâni, se va achita integral valoarea  masei lemnoase, conform APV-urilor, de 

către Asociaţia Crescătorilor de Ovine  sau Taurine după caz sau reprezentantul stânii.  

               G. Pentru persoanele fizice proprietari  la Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 care transportă  

material lemnos, pentru cantităţi mai mari de 20 mc  se va încasa taxa de peiaj de 6,5 lei/mc.                

               H. Se aprobă preţurile de livrare pentru materialul lemnos provenit din confiscări  conform 

nivelului mediu pe tara în baza Referatului întocmit  de O.S. Izvorul Someşului Mare RA.   

            (b). Atribuirea serviciilor de exploatare a partizilor constutuite pentru populaţia comunei Parva, se 

vor face conform O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare iar modelul Contractului de prestări servicii – lucrări de exploatare forestieră va fi conform 

Anexei nr. 5 la prezenta.  

        Sa se stabileasca ca  15 %  din valoarea masei lemnoase autorizate  la exploatare în anul 2014 

să fie constituită ca fond de regenerare şi conservare  şi să rămână în contul O. Silvic. 

        Sa se stabileasca ca 10 %  din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în anul 2014 

provenită  din produse  principale şi accidentale 1 să constituie  resursă pentru fondul de accesibilizare a 

pădurilor  şi să rămână în contul O. Silvic pentru a fi folosită în scopul proiectării şi modernizării drumurilor  

forestiere.     

Intocmit Inspector asistent, 

Palage Maria 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 



JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR.2429  DIN 07.10.2014. 

 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

 

privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru licitatii si negocieri de 

masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri 

auto,a modelului contractului de utilizare a drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de 

masa lemnoasa pe picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor maxime de adjudecare 

la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a 

licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, 

pentru Ocolul Silvic Izvorul          Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat 

 

 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului Public si Privat al 

Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) 

din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi ___________ 2014, 

am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:   

    - adresele  Ocolului Silvic Izvorului Someşului RA cu nr. 843-845 din 03 octombrie,  

înregistrate la Primăria comunei Parva, sub nr.2423-2425 din 06.10.2014,  cu privire la aprobarea  cotei de 

masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2014, a modelului  caietului de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri 

de masă lemnoasă  pe picior şi la drum auto, a modelului  de Contract de furmizare a masei lemnoase pe 

picior şi la drum auto, a modelului  pentru contractul de utilizare a drumurilor forestiere, a preţului masei 

lemnoase pentru licitaţie, a taxei de peiaj, sabilirea  preţului masei lemnoase pentru populaţia comunei 

Parva,  constituirea fondului de regenerare,  stabilirea preţurilor maxime de adjudecare la contractele de 

prestări servicii de exploatare pentru partizile destinate populaţiei,  stabilirea preţurilor minime de începere a 

licitaţiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente şi pentru valorificarea  lemnului de lucru din partizile de 

lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Someşului R.A. asociat cu Consiliului local al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii consiliului local al comunei Parva nr.7 din 07.02.2014 privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in calitate de membru asociat la 

ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și asigurãrii serviciilor silvice aferente 

fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice inregistrat la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare sub nr.79/20.08.2014 inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.1930 din 22.08.2014; 

 - art. 59 alin. 1,  2  şi  3 di celelalte din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2014; 

             - conform prevederilor H. G. României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici modificată 

şi completată cu H.G.R. nr. 1174/2006 şi Codul Silvic;   

            - prevederile Legii Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ; 

            - prevederile Legii  nr. 500/11.06.2002 privind Finanţele publice;  

             -prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică;                   

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit.”b” , art. 45 alin. (3),art.46 alin.(1) si art.15 alin (1) lit. 

“b” din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată; 
 

 



          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la 
vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE  ,                                                   SECRETAR, 
                                   Singiorzan I.Vasile                                    Calus Toader-Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea 

Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura 

NR.2429  DIN 07.10.2014. 

 



 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 
privind  aprobarea  cotei de masa lemnoasa in anul 2014,a modelului Caietului de sarcini  pentru 

licitatii si negocieri de masa lemnoasa pe picior si la drumuri auto,a modelului de Contract de 

furnizare a masei lemnoase pe picior si la drumuri auto,a modelului contractului de utilizare a 

drumurilor forestiere,a pretului masei lemnoase pentru licitarea/negocierea de masa lemnoasa pe 

picior pentru calculul APV-urilor pentru anul 2014,a taxei de peiaj,stabilirea pretului de masa 

lemnoasa pentru populatia comunei Parva,constituirea fondului de regenerare,stabilirea preturilor 

maxime de adjudecare la contráctele de prestari servicii de exploatare pentru partizile destinate 

populatiei,stabilirea pretului minim de incepere a licitatiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente 

si pentru valorificarea lemnului de lucru din partizile de lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare R.A. cu care Consiliul local Parva este asociat 

 

 In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva 

potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările 

ulterioare , azi ___________ 2014, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

Acesta se încadrează în:      

- adresele  Ocolului Silvic Izvorului Someşului RA cu nr. 843-845 din 03 octombrie,  înregistrate la 

Primăria comunei Parva, sub nr.2423-2425 din 06.10.2014,  cu privire la aprobarea  cotei de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2014, a modelului  caietului de sarcini  pentru licitaţii  şi negocieri de masă 

lemnoasă  pe picior şi la drum auto, a modelului  de Contract de furmizare a masei lemnoase pe picior şi la 

drum auto, a modelului  pentru contractul de utilizare a drumurilor forestiere, a preţului masei lemnoase 

pentru licitaţie, a taxei de peiaj, sabilirea  preţului masei lemnoase pentru populaţia comunei Parva,  

constituirea fondului de regenerare,  stabilirea preţurilor maxime de adjudecare la contractele de prestări 

servicii de exploatare pentru partizile destinate populaţiei,  stabilirea preţurilor minime de începere a 

licitaţiei pentru lemnul la drum auto pe sortimente şi pentru valorificarea  lemnului de lucru din partizile de 

lemn de foc, pentru Ocolul Silvic Izvorul Someşului R.A. asociat cu Consiliului local al comunei Parva; 

- prevederile Hotararii consiliului local al comunei Parva nr.7 din 07.02.2014 privind efectuarea 

tuturor demersurilor legale în scopul aderarii precum și aderarea efectivã in calitate de membru asociat la 

ASOCIATIA IZVORUL SOMESULUI, în vederea administrãrii și asigurãrii serviciilor silvice aferente 

fondului forestier proprietatea unitãții administrativ teritoriale; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice inregistrat la Regia Autonoma Ocolul Silvic Izvorul 

Somesului Mare sub nr.79/20.08.2014 inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.1930 din 22.08.2014; 

 - art. 59 alin. 1,  2  şi  3 di celelalte din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2014; 

             - conform prevederilor H. G. României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici modificată 

şi completată cu H.G.R. nr. 1174/2006 şi Codul Silvic;   

            - prevederile Legii Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

            - prevederile  Legii nr. 356/18.12.2013 cu privare la Bugetul de Stat pe anul 2014 ; 

            - prevederile Legii  nr. 500/11.06.2002 privind Finanţele publice;  

 

 

             -prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică;                      

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit.”b” , art. 45 alin. (3),art.46 alin.(1) si art.15 alin (1) lit. 

“b” din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată; 

: 
 



          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la 
vot din totalul de_____prezenti. 

 
 
 

PRESEDINTE  ,                                                          SECRETAR, 
                                Cicedea Dumitru                                                      Rus I.Ioan 
 


