
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prețului de vânzare și a modului de valorificare a masei lemnoase 

pentru exploatare în anul 2022, produse accidentale II, cuprinse în APV nr. 13640 AC II  
din 08.03.2022 și în APV nr. 13641 DO II din 08.03.2022, emisă de O.S. Miercurea-Ciuc 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 31 

martie 2022; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1248/2022 a primarului Comunei Suseni privind 

aprobarea prețului de vânzare și a modului de valorificare a masei lemnoase pentru 
exploatare în anul 2022, produse accidentale II, cuprinse în APV nr. 13640 AC II din 
08.03.2022 și în APV nr. 13641 DO II din 08.03.2022, emisă de O.S. Miercurea-Ciuc; 

- Avizul Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
precum şi Raportul compartimentului de specialitate nr. 1249/2022; 

- Adresa nr. 858/L.J./17.03.2022 a O.S. Miercurea – Ciuc, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 1158/18.02.2022, prin care ni s-a comunicat lista partizilor care se pun în 
valoare - Act de punere în valoare nr. 13640 AC II din 08.03.2022 și Act de punere în 
valoare nr. 13641 DO II din 08.03.2022 și faptul că peste partida nr. 13490 din UP I. Suseni 
u.a. 113B, 107A în volum de 1215 mc, adjudecat la licitația din data de 14.10.2021, către 
S.C. Pricoforest S.R.L. la prețul de 251,00 lei/mc, în urma vântului puternic s-au produs 
doborâturi de vânt în volum total de 955,75 mc, conform partizii nr. 13640 cu volumul de 
755,77 mc a cărui preț de referință potrivit actului de punere în valoare nr. 13640 este de 
105,78 lei/mc, respectiv conform partizii nr. 13641 în volum de 199,98 mc a cărui preț de 
referință potrivit actului de punere în valoare nr. 13641 este de 95,10 lei/mc; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 82/2021 privind aprobarea 
prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru 
exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresele 
nr. 3357/LJ/2021 și nr. 3448/LJ/2021; 

- prevederile art. 1 lit. ”u” și art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică; 

- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

- Contractul de administrare nr. 4391/2016 încheiat între Comuna Suseni şi O.S. 
Miercurea Ciuc și actele adiționale subsecvente; 



  

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 30/2022 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; 

- prevederile Amenajamentului silvic al terenurilor forestiere proprietate publică a 
Comunei Suseni; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând cont de prețurile de vânzare prin licitație publică a masei lemnoase 
recoltate din pădurea proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2021; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin (3) 
coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea prin negociere a masei lemnoase suprapuse de 755,77 

mc volum brut, modul de valorificare „masă lemnoasă pe picior”, conform Act de punere 
în valoare nr. 13640 AC II din 08.03.2022 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic 
Miercurea-Ciuc, proprietate publică a Comunei Suseni, produse accidentale II, la prețul de 
250 lei/mc. 

(2) Se aprobă vânzarea prin negociere a masei lemnoase suprapuse de 199,98 mc 
volum brut, modul de valorificare „masă lemnoasă pe picior”, conform Act de punere în 
valoare nr. 13641 DO II din 08.03.2022 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic 
Miercurea-Ciuc, proprietate publică a Comunei Suseni, produse accidentale II, la prețul de 
250 lei/mc. 

(3) Negocierea se organizează de RNP ROMSILVA prin Ocolul Silvic Miercurea-
Ciuc, care răspunde pentru respectarea strictă a prevederilor legale în materie. 

 Art. 2. Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 
15/2022 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2023 – 2025. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Suseni. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, instituțiilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului general al comunei Suseni. 
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