
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se va recolta din 

fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 24 martie 
2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1155/2022 a primarului Comunei Suseni; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Raportul de avizare a Comisiei de agricultură, protecția mediului și turism 
precum şi Raportul compartimentului de specialitate nr. 1156/2022; 

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 1 lit. ”r” din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017; 

- Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA nr. 
648/25.10.2021 potrivit căruia prețurile de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/grupe 
de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă 
pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – 
ROMSILVA, rămân cele aprobate prin Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva nr. 566/16.10.2018; 

- HCL nr. 47/2021 privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, 
care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2021; 

- poziţia nr. 206 din lista bunurilor aparţinând domeniul public al Comunei Suseni, 
însuşită prin HCL nr. 12/2010; 

Luând în considerare  art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și nevoia 
aporbării cât mai urgent a Proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului de referință a 
masei lemnoase pe picior, care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a 
Comunei Suseni în anul 2022 – Proces verbal de afișare nr. 1157/2022; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” și art. 
196 alin. (1) lit. ”a”  din Ordonanța de ugență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
 
 
 



  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Prețurile de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/grupe de specii, 
grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă 
pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni, rămân 
cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2021. 
 Art. 2. Sumele încasate vor fi folosite pentru cheltuielile legate de paza şi întreţinerea 
fondului forestier administrat de RNP ROMSILVA şi conform prevederilor Hotărârii de 
aprobare a Bugetului local pe anul 2022. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Suseni. 
 Art. 4. Secretarul general al comunei Suseni va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor şi instituţiilor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul 
primăriei, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro.o 
va afişa public. 
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