
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRITA-NA.SA.UD 

COMUNA SIEUT 
' ' 

CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RARE 
privind aprobarea pre\urilor de pornire la licita\ie pentru masa lemnosa pe picior destinata vanzarii 

prin licita\ie 7n plic fnchis catre agen\i economici, produc\ia anului 2022, luna August 

Consiliul Local al Comunei $ieu\, fntrunit 7n §edin\a ordinara 
Avand 7n vedere: 
- Proiectul de hotarare privind aprobarea pre\urilor de pornire la licitatie pentru masa lemnosa 

pe picior destinata vanzarii prin licita\ie 7n plic fnchiscatre agen\i economici, produc\ia anului 2022, 
luna August. 

- Referatul de aprobare a primarului comunei $ieu\, 7n calitate de initiator, prin care se 
propune aprobarea pre\urilor de pornire pentru vanzarea la licita\ie pentru masa lemnosa pe picior 
destinata vanzarii prin licita\ie 7n plic fnchis catre agen\i economici, produc\ia anului 2022, luna 
August. 

- Raportul de specialitate, fntocmit de secretarul general al comunei $ieu\. 
- Adresa Ocolului Silvie Valea $ieului nr.3426 din 25.07.2022, care solicita aprobarea 

pre\urilor de pornire la licita\ie pentru masa lemnosa pe picior destinata vanzarii prin licita\ie catre 
agen\i economici din fondul forestier al comunei $ieu\, aflat 7n raza jude\ului Mure~(cantonul 19-
Bistra Cofuri). 

- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieu\ 
- Contractul de administrare cu nr. 25 din 06.01.2010 ~i actul additional nr. 1 din 12.05.2021, 

fncheiat fntre Ocolul Silvie Valea $ieului RA §i Primaria comunei $ieu\, prin care Ocolul Silvie Valea 
$ieului RA se obliga sa administreze 7n regim silvic fondul forestier, proprietatea Primariei $ieu\; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei $ieu\ nr.61 din 25.11.2021, privind 
stabilirea pre\ului de referin\a al masei lemnoase, pe picior, care se recolteaza 7n anul 2022, din 
fondul forestier proprietate publica a UAT - Comuna $ieu\, aflata 7n administrarea Ocolului Silvie 
Valea $ieului RA; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei $ieut nr.62 din 25.11.2021, privind 
stabilirea volumului de masa lemnosa ce se va exploata, 7n cursul anului 2022 din fondul forestier 
proprietate publica a UAT - Comuna $ieu\, aflata 7n administrarea Ocolului Silvie Valea $ieului RA; 

- Prevederile art. 19 §i art. 59 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvie, privind valorificarea 
superioara a masei lemnoase; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica. 

ln temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.b) coroborat cu alin. (4) lit d), art.139 (3) lit.d) din 
Ordonan\a de Urgen\a nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTA.RA.~TE 

Art.1. Se aproba pre\urile de pornire la licita\ie pentru masa lemnoasa pe picior destinata 
vanzarii prin licita\ie publica 7n plic fnchis, catre agen\ii economici, produc\ia anului 2022, luna 
August, din fondul forestier al comunei $ieuj, aflat 7n raza jude\ului Mure~(cantonul 19-Bistra Cofuri), 
conform listei de partizi prevazuta 7n ANEXA, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hatarari se incredinteaza primarul 
comunei $ieut ~i Ocolul Silvie Valea $ieului RA. 

Art.3. Prezenta hotarare se va aduce la cuno~tinta publica ~i se va comunica, prin grija 
secretarului comunei, cu : 

- lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Sieut; 

I I 

- Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului R.A., 

PRESEDINTE DE SE DINT A 
' Simionca Marin Grigore 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar general al comunei ~ieut 

G()f ea DµrrJjJJu 

Sieut la 28 lulie 2022 
' ' 
Nr.3 3 

NOTA: -Consilieri Tn functie 11, prezenti Tn sala de sedinta ~. lips a 1 ( Olar Partenie §i Simionca loan ) 
- Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu 

respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a ~uvenului Romaniei nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de~ voturi ,,Pentru", Q voturi ,,/mpotriva" si Q .,Abfineri. 



CONSILIU LOCAL AL COMUNEI SIEUT 

Nr. Partida 
Crt. nr. Denumire UP/UB ua 

SITUATIA 
masei lemnoase pe piciorpentru LICITATIE din AUGUST 2022 

Supralata 
Natura produs Felul taicrii ha 

Velum brut-mc Volum 
,. h., 

mc.'ha 

Coaja Velum net VAM 
Grad 

accesibllilate Observatli 




