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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 

2014 provenit din tăiere de rărituri din pădurea proprietate publică a 
Comunei Suseni, situat în extravilanului satului Valea-Strâmbă şi destinaţia 

acestuia 
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 20 martie 2014 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 814/2014 a viceprimarului Comunei Suseni; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, precum şi Raportul compartimentului de specialitate 
nr. 815/2014; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acestuia; 

- Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 privind aprobarea Regulamentului 
de vânzare a masei lemnoase de către agenţii de fond forestier proprietate 
publică, către agenţii economici; 

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic; 
- poziţia nr. 206 din lista bunurilor aparţinând domeniul public al 

Comunei Suseni, însuşită prin HCL nr. 12/2010; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
- Lista partizilor care se pun în valoare comunicată de O.S. Miercurea-

Ciuc, prin adresa nr. 594/19.03.2014, înregistrată la Primăria Comunei Suseni 
sub nr. 810/19.03.2014, Act de punere în valoare nr. 01412/2014, şi Act de 
punere în valoare nr. 01431/2014; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 45, alin. (3), 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republiată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă tăierea şi vânzarea prin licitaţie publică în anul 2014 a 
volumului de 731 mc (brut) masă lemnoasă pe picior conform Act de 
punere în valoare nr. 01412/2014 şi nr. 01431/2014 din fondul forestier 
administrat de Ocolul Silvic Miercurea-Ciuc, proprietate publică a Comunei 
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Suseni, situat în extravilanul satului Valea-Strâmbă, provenit din tăiere de 
rărituri, la preţul de începere a licitaţiei de 60 lei/mc. 

Art. 2 Licitaţia se organizează de RNP ROMSILVA - Direcţia Silvica 
Miercurea Ciuc, care răspundere pentru respectarea strictă a prevederilor 
legale în materie. 

 Art. 3 Sumele încasate vor fi folosite pentru cheltuielile legate de paza 
şi întreţinerea fondului forestier administrat de RNP ROMSILVA - Direcţia 
Silvica Miercurea Ciuc şi pentru plata contribuţiei proprii la realizarea lucrării 
“Extindere şi reabilitare reţea de canalizare menajeră pentru comuna 
Suseni, judeţul Harghita”, 

 Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul Comunei Suseni. 
 Art. 6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
şi instituţiilor interesate şi o va afişa public. 
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