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H O T Ă R Â  R E 

 

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2016, 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 de referinţă pentru calculul 

preţurilor de pornire la licitaţii/negocieri pentru calcul APV-urilor pentru anul 2016, aprobarea 

preţurilor care stau la baza calculului APV-ului cu sortimentarea  fir cu fir - destinaţie nevoi 

locale la populaţie,   stabilirea  comisiei de preselecţie şi a comisiei de licitaţie/negociere a masei 

lemnoase  pentru anul 2016, modelul contractului de pestări servicii  la lucrări de exploatare 

forestieră,  preţurile de pornire la licitaţia de prestări  servicii masă lemnoasă pe picior pentru 

partizile pentru  populaţie; foioase şi răşinoase în funcţie  de gradul de accesibilitate,  preţurile 

stabilite pentru licitaţie deschisă sau negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscări; a 

taxei de peiaj,  constituirea fondului de conservare şi regenerare. 

 

 

           Consiliul local al com. PARVA  întrunit în şedinţa ordinară  din data de   7.03.2016              

în prezenţa unui număr  de   9     consilieri locali;  

            Având în vedere; 

          -  raportul  nr.  238  din  25.01.2016  intocmit  de  doamna PALAGE  MARIA-inspector 

asistent  in cadrul  aparatului  de specialitate  al primarului comunei PARVA, prin care se arata  

necesitatea  adoptarii  acestei  hotararii’; 

           -  expunerea  de  motive  nr.  239  din 25.01.2016  intocmita  de  dl.primarul comunei   

STRUGARI  IOAN prin care se motiveaza  necesitatea  adoptarii  acestei  hotarari; 

           -  adresa  nr.10052/06.01.2016 a Ocolului  Silvic  Dorna  Candrenilor inregistrata  la  

primaria  comunei  PARVA  sub  nr.30/06.01.2016.  

Tinand cont de ; 

-Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la     Ocolul   Silvic   Dorna  Candrenilor    

sub  nr. 1197 /12.07.2004     inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.   441  din  2004 si actul  

aditional nr.3515  din  30.12.2014     ; 

            Vazand dispozitiile; 

                                           - conform prevederilor H. G. României nr. 924/04.11.2015 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier  proprietate  

publică. 

                                          - Legea  nr.46/2008- Codul  Silvic,cu modificarile  aduse de    Legea   

nr.133/08.05.2015: 

                                         - 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  Studii, Activitati Economico-Financiare  si  

Administrarea  Domeniului  Public si Privat al comunei  PARVA,Amenajarea  Teritoriului si 

Urbanism  nr.    742      din   7.03.2016 

                                         -  avizul Comisiei  Pentru Administratie Publica Locala,Juridica si de 

Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Dreptrurilor  si Libertatilor 

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura   nr.      742           din 7.03.2016. 

     In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 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  estimativ  în anul 2016, din pădurile proprietate publică a 

comunei PARVA    aflate   în raza administrativ teritorială a judeţului   SUCEAVA , a unui 

volum  de  2065  mc masă lemnoasă . 

        Art.2. Se  aproba  vanzarea catre  agenti  economici si populatie  a  unui  volum  de   2065 

m.c   masa  lemnoasa  pe  picior provenita din produse  principale,rarituri si igiena,preturile de 

incepere a licitatiei si/sau  negocieri  fiind  cele  din Anexele nr.  C1,C2 si C3 la prezenta 

hotarare. 

            Volumul  masei  lemnoase  catre  populatie  si institutii  nu poate  depasi  1000 m.c. pe an. 

        Masa lemnoasa cu destinatie  pentru  populatie sau  a  altor  nevoi  locale,navalorificata la 

sfarsitul  anului  2016 se va scoate  la  licitatie  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 2016 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 2016  conform Anexei nr. B1 la prezenta. 

       Art. 5 Se aprobă preţurile de incepere a licitaţiilor /negocierilor  pe specii, structura 

dimensionala si grad de  accesibilitate la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici  

pentru calculul APV-urilor in anul 2016 conform Anexelor C1-3  la prezenta.  

        

       Art. 6 Se aprobă  preţurile din  APV-uri cu sortimentarea fir cu fir, destinată  nevoilor locale 

la populaţie conform Anexei D1 la prezenta, 

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

masa lemnoasă se acordă gratuit, valoarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase  şi valoarea 

imprimatelor se vor suporta   de    către     beneficiar. 

            B. Pentru nevoi locale la Primăria  comunei PARVA, masa lemnoasă se acordă gratuit,  

valoarea serviciilor de   exploatare  şi transportul  masei lemnoase se suportă  de   primarie. 

            C. Pentru necesităţi proprii-incalzirea sediilor instituriilor , masa lemnoasă se acordă 

gratuit, valoarea serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de fiecare 

institutie. 

            D. Pentru focărit stâni, se va achita integral valoarea  masei lemnoase, conform APV-

urilor, de către   concesionarul    care a concesionat  păşunile alpine sau de reprezentantul stânii.  

            E. Pentru încălzirea locuinţelor  personalului angajat în cadrul  O. Silvic, în baza  art. 33 

din OUG nr. 59/2000 se vor acorda 5 mc/numai ‘’personalului  silvic’’,  masă lemnoasă care se 

va acorda gratuit, valoarea serviciilor de exploatare şi valoarea imprimantelor  se va suporta  de 

beneficiar.            

            F Pentru persoanele fizice proprietari care transportă  material lemnos, pentru cantităţi 

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



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

conform Anexei  la prezenta în baza Referatului   întocmit  de O.S. DORNA  CANDRENILOR. 

             H.Persoanele  prevazute in Legea  nr.144/2000 beneficiaza  de  cantitatea  de material  

lemnos si  reduceri conform  legii 

             J.Pentru  functionarea  districtului  Parva se aproba combustibil   conform Ordonantei 

nr.80/2001 care nu poate depasi 1000  lei 

        Art.7. Atribuirea   serviciilor de    exploatare   a   partizilor constituite   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.  

     Art. 8 Se stabileşte ca  10 %  din valoarea masei lemnoase autorizate  la exploatare în anul 

2016 să fie constituită ca fond de regenerare şi conservare  si sa ramana  la dispozitia  

administratorului . 

      Art. 9 Se stabileşte ca 10 %  din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în anul 2016 

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

accesibilizare a pădurilor  şi să rămână  in contul  primariei  pentru a fi folosită în scopul 

proiectării şi executării lucrărilor de modernizare a drumurilor  forestiere şi  a investiţiilor la 

drumuri forestiere. 

     Art. 10. Materialele lemnoase  confiscate vor fi valorificate prin licitaţie deschisă sau 

negociere, iar  preţurile de pornire la licitaţie va fi cele consemnate în Anexele C (1-3) la 

prezenta hotărâre. 

     Art. 11. Se aprobă  modelul CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII  lucrări de exploatare 

forestieră – Anexa E1 la prezenta. 

      Art.12.  Prezenta hotărâre s-a adoptat cu       voturi  pentru, -     voturi împotrivă şi  voturi -

abţinere  din totalul celor         consilieri  cu drept de vot  prezenţi la şedinţă.  

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

PARVA   şi şeful O. S.   Dorna  Candrenilor. 

      Art. 14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului şi  se 

comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu;  

- primarul comunei   PARVA 

- serviciul financiar contabil din cadrul   Primăriei com. PARVA 

- serviciul financiar contabil din cadrul O. S.  Dorna  Candrenilor  , 

- Instituţia  Prefectului  jud. Bistriţa-Năsăud. 

 

  

PRESEDINTE  DE  SEDINTA  CONTRASEMNEAZA 

          MOISE  IOAN           SECRETAR 

         CALUS  IOAN 
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