
 

 

HOTĂRÂREA Nr.22 din 31 martie 2020 
privind revocarea H.C.L. nr.10/19.02.2020 și aprobarea volumului de masă lemnoasă care 

urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, 

a modalității  de valorificare a masei lemnoase,  precum și prețurile de vânzare a acesteia 

 

Consiliul local al comunei Ernei, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 31.03.2020, 

având în vedere: 

-adresa Direcției Silvice Târgu Mureș–Ocolul Silvic Târgu Mureș nr.1598/e/05.03.2020, 

înregistrată la Primăria comunei Ernei sub nr.2556/09.03.2020 prin care se solicită modificarea 

H.C.L. Ernei nr.10/19.02.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se 

recolta și valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalității  de 

valorificare a masei lemnoase,  precum şi prețurile de vânzare a acesteia, 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Ernei, în calitate de inițiator,  

nr.3088/25.03.2020, raportul de specialitate al  Compartimentului achiziții publice și investiții 

nr.3089/25.03.2020, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 

nr.3198/31.03.2020,  

-prevederile art.19, art.20 și art.59 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul 

Silvic cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.(1) coroborat cu cele ale art.6 alin.(2) și 

art.45 din H.G. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”c” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a”, a 

prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d” coroborate cu alin.(7) lit.”a” și lit.”r”, precum și cele ale art.196 

alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂREȘTE 

 

 Art.1.Se aprobă exploatarea ca „material lemnos fasonat” a unui volum total de 501 mc, 

provenit din actul de punere în valoare nr.10007 din U.P. nr.5 Ernei U.A. 74A,76A şi 76B  destinat 

ca lemn de foc pentru populație. Exploatarea se va realiza prin intermediul Direcției Silvice Mureș, 

iar prețul de pornire la licitație pentru exploatare se stabilește la 91 lei/mc.  

 Art.2.Se aprobă vânzarea către populație a cantității de 501 mc ca "masă lemnoasă fasonată 

la drum auto” la prețul de 180 lei/mc, din care cheltuielile de exploatare sunt estimate la prețul de 

91 lei/mc. 

 Art.3.Se împuternicește Comitetul Director al Direcției Silvice Mureș să aprobe tipul 

licitației organizată. 

Art.4.Vânzarea, încasarea contravalorii materialului lemnos se va face de către Primăria 

comunei Ernei, iar emiterea documentelor de proveniență și transport, precum și predarea lemnului 

de foc achiziționat se va efectua de către personalul silvic gestionar al actului de punere în valoare 

nr.10007 U.P. nr.5 Ernei U.A. 74A,76A şi 76B sub formă de ”lemn fasonat la drum auto”. 

Art.5.Cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. Ernei nr.10/19.02.2020. 

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Ernei. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Ernei, Biroului financiar-contabil, precum și Ocolului Silvic Târgu Mureș. 
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