ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.13
din 12.03.2020
privind aprobarea volumului de masa lemnoasi propus pentru recoltare qi valorificare ln anul 2020
din fondul forestier proprietate publici a unitl(ii administrativ teritoriale Albeqti, a modalitnfii de
valorificare a masei lemnoase qi a pre(urilor de vinzare a acesteia.
Consiliul local al comunei Albeqtijudelul Mureg;
Analizind:
-Proiectul de hot[r6re impreund cu referatul de aprobare nr.2008/02.03.2020 iniliat de Primarul
comuneiAlbegti;
-Raportul de specialitate cu nr.2009102.03.2020 intocmit de secretarul general al U.A.1'. Albegti;
V[zind adresa nr.4334e130J2.2019 a Ocolului Silvic(O.S.)Sighigoara, cuprinzdnd propunerile
privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat in proprietatea public[ a unit[1ii
administrativ teritoriale comuna Albeqti in anul 2020;
Luind in considerare avizele cunr.2470,2471 qi2472 din 12.03.2020 ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local Albegti;
Av6nd in vedere Decizia nr.48312019 a Directorului General al Regiei Nalionale a Pddurilor Romsilva privind aprobarea prelurilor de referinf[ pentru anul de produc{ie 2020;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.l, art.6 alin.l, art.l3, art.20 alin.5, si prevederile art.45 din
Hotf,r0rea Guvernului Romdniei nr.7l5l20l7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate public6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborate cu
prevederile Legii nr.4612008 privind Codul silvic, republicatS,
In temeiul prevederilor afi.129 alin. (2) lit. c), alin.6 lit.(b) qi a arr.139 alin.l gi alin.3 lit.(g),
coroborate cu prevederile art.l96 alin.l, lit.(a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

HorAnA$rE
Art.1.Se aprobd volumul de masa lemnoas6 de 4,4 mii mc, ce se va recolta in anul 2020 din fondul
forestier proprietate publicd a U.A.T. Albegti.
Art.2. Se aprobd valorificarea cotei prev6zute la art.l ca lemn fasonat, dupd cum urmeaz6:
- 3,3 mii mc mas[ lemnoasd cu destinafia "lemn de foc";
- 1,1 mii mc masa lemnoasl cu destinafia "lemn de lucru".

Art.3.(l)Se aprobd ca lemnul de lucru fasonat, cu diametrul la capdtul gros mai mic de24 cm,
provenit din partizile exploatate in regie proprie de cdtre Ocolul Silvic Sighisoara sau de citre prestatori
de servicii de exploatiri forestiere, sd fie valorificat direct cdtre populalie in vederea satisfacerii
solicit6rilor de lemn pentru incdlzire, in condiliile art.45 din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate public6, aprobat prin H.G. nr.71512017.
(2)Ydnzarea lemnului pentru foc va fi lEcutd pebaza tabelelor intocmite de cltre proprietar u.A.T.
Albegti sau a cererilor depuse la Ocolul Silvic Sighiqoara.
Art.4. Se aprobd ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul mai mare de 24 cm sE fie valorificat prin
vdnzare la licitalie.
Art.S.Se aprob[ prelurile de referinfl pentru masa lemnoasl pe picior care se recolteazd in cursul
anului 2020 din fondul forestier proprietate publicl a U.A.T. Albeqti, sd fie potrivit Deciziei nr.48312019 a

Directorului General al Regiei Nalionale a Pddurilor - Romsilva, privind aprobarea prelurilor de referinld
pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate gi natura
produsului, care sunt stabilite in condilii de pia![ pentru masa lemnoasd pe picior care se recolteazd din
fondul forestier proprietate publicd a statului administrat de Regia Nalionald a P[durilor - Ronnsilva.
Art.6.(l)Se aprobd imputernicirea Direc{iei Silvice Mureq - in calitate de administrator al fondului
forestier aflat in proprietatea comunei Albeqti, prin Comitetul director al Direc{iei Silvice Mureg, in
conformitate cu prevederile art.l3 din H.G. nr.7l5l20l7 sd aprobe ca tipul licitaliilor organizate in cursul
anului 2020 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat in proprietatea
public[ a U.A.T. Albe;ti sI fie de tip licitalie deschisl cu strigare.
(2)Licitatria se va organiza de cdtre Direclia Silvicd Mureq - in calitate de administrator al fondului
forestier aflat in proprietatea U.A.T. Albegti, iar prelurile de pornire se vor stabili pentru sortimentele de
lemn de lucru , pe metru cub(mc), de cdtre proprietarul U.A.T. Albeqti la propunerea administratorului
fondului forestier Direclia Silvicd Mureg- Ocolul Silvic Sighigoara.
Art.7.Se aprobd acordarea lemnului de foc locuitorilor U.A.T. Albegti prin vAnzare direct6, din
fondul forestier aflat in proprietatea U.A.T. Albegti, dupd cum urmeazd'.
-acordarea prin vAnzare la prelul de 80 lei/metru ster, a cantitilii de 3 metri steri lemn de foc
pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in U.A.T. Albegti gi au achitate in totalitate taxele Ei
impozitele locale la data solicit[rii;
-acordarea prin vdnzare la pre{ul de 80 lei/metru ster, a cantit6tii de 5 metri steri lemn de foc
pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in U.A.T. Albegti, au sursd de incilzire exclusivd cu
lemne gi au achitate in totalitate taxele ;i impozitele locale la data solicitdrii;
-acordarea prin vdnzare la preful de 110 lei/metru ster, a cantitatii de 3 metri steri lemn de foc
pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in U.A.T. Albeqti qi nu au achitate in totalitate taxele gi
impozitele locale la data solicitdrii;
-acordarea cu titlu gratuit a cantitAtii de 3 metri steri lemn de foc persoanelor cu probleme grave de
sdndtate, cu venituri mai mici de 400 lei/membru de familie, evidenliate pe baza documentelor anchetei
sociale intocmite de serviciul de Asisten{5 SocialS.
Art.8.Cu ducerea la indeplinire se imputerniceqte Primarul comunei Albegti.
Art.g. Prin grija secretarului general al U.A.T. Albesti prezenta hotarare se va comunica, in
termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Albe;ti, Instituliei Prefectului Judelul Mureg, Ocolului
Silvic Sighi;oara gi se va aduce la cunogtinla publicd prin afisare la sediul primariei si pe sil.e-ul comunei
Albesti la adresa www.comunaalbesti.ro .
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