
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NAsAuo 
UAT COMUNA SIEUT 

I I 

PRIMAR 
Nr.3071 din 04.11.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea pretului de vanzare directa pentru anul 2023 a masei lemnoase, catre beneficiari direc\i, din fondul 

forestier proprietate publica a comunei $ieu\, administrat de Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului R.A. 

Consiliul local al comunei $ieu\ s-a intrunit in ~edinta ordinara, 
Avand in vedere: 
- proiectul de hotarare nr. 3071 din 04.11.2022, privind aprobarea pretului de vanzare directa pentru anul 2023, a 

masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publica a UAT - Comuna $ieu\, administrat de Regia Autonoma -
Ocolul silvic Valea $ieului R.A. 

- Referatul de aprobare Primarului comunei Sieu\, in calitate de ini\iator al proectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei $ieu!, privind stabilirea pretului de vanzare directa 

pentru anul 2023 a masei lemnoase, catre beneficiari direc\i, din fondul forestier proprietate a comunei $ieu\, administrat 
de Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului R.A. 

- prevederile Punctului 3 din Adresa nr.5845 din 02.11 .2022, primita de la Regia Autonoma Ocolul Silvie Valea 
$ieului R.A. prin care propune spre apobare pretul de vanzare directa catre beneficiari direc\i prevazu\i la art. 59, alin.(53), 

lit. a) ~i b) din Legea nr. 46/2008 ~i art. 45, alin.(1) din HGR nr. 715/2017, a masei lemnoase, din fondul forestier 
proprietate publica a comunei Sieut, 

in conformitate cu: · · 
- prevederile art. 45 alin.(1) ~i alin.(12) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.715 /2017, pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 
- prevederileart. 59, alin.(53),lit.a) ~i b), din Legea nr.46/2008 - Codul silvic cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
in temeiul art. 129, alin.2, lit. a), b), c) ~i d), alin. 3, lit. d), alin.4.lit.e) si Q, alin. 7, lit. i) ~i r), art.139, alin(3), lit.g), 

coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind 
Codul administrativ, 

HOTARA~TE 

Art.1.(1) Se aproba pre\urile de vanzare directa pentru anul 2023, a masei lemnoase, catre beneficiari direc\i, din 
fondul forestier proprietate a comunei $ieu!, administrat de Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului RA., repartizat 

d · .. d a a oe estmat11 up, cum urmeaz : 
Specia/Grupa de specii Produse principale, Accidentate 1 Produse secundare §I Accldentale 2 

§I Taleri de lgiena (lei/me) 
(lei/me} 

Lemn rotund <24 cm Lemn de foe Lemn rotund <24 cm Lemn de foe 
Rasinoase 220 130 200 100 
Stejari 200 130 140 120 
Diverse specii tari 200 130 140 110 
Diverse specii moi 140 120 120 100 
Masa lemnoasa din curatiri - - - 40 

(2). Preturile stabilite conform aliniatului precedent, sunt cu TVA, volum brut(cu coaja) in faza fasonat la cioata, in 
cuprinsul parchetului. 

(3) Pentru partizile exploatate in regie proprie de Ocolul Silvie sau cu agen\i economici atesta\i ~i care se 
valorifica in alte faze (scos la drum de acces, sec\ionat in platforma primara, etc.), pre\urile de vanzare vor fi modificate in 
plus, cu valoarea lucrarilor efectuate (in baza procesului tehnologic de exploatare)aprobat de consiliul local, conform 
art.52 din HG 715/2017. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei $ieu\ ~i Regia Autonoma 
Ocolul Silvie Valea $ieului R.A. 

INITIATOR 

Aviz de legalitate, 
Secretar gweral al comunei ~ieut 

Gp~~ Dufttitru _ 




