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HOTĂRÂREA   nr. 17 / 2021  

privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din  
fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, în anul 2021 

            

 Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă 
lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, în anul 2021, 
înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 
2242/15.04.2021, 
 Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 2244/15.04.2021 înaintat de compartimentul fond funciar; 
           - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 
10/20.04.2021;  
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism nr. 10/20.04.2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 6/20.04.2021;  

În baza: 
- Legea nr.46/2008- Codul silvic- art.19, art.52, art.53, lit.”a” şi  art. 59; 
- Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos; 
- H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
         În temeiul art.129 al.(7) lit.r), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă recoltarea şi valorificarea în anul 2021 a cantităţii de 263 mc masă 
lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, prin licitaţie 
publică, respectiv ca masă lemnoasă pe picior a 144 mc şi ca masă lemnoasă fasonată a 119 mc, 
conform preţurilor de referinţă  pentru masa lemnoasă pe picior prevăzute în Decizia 706/19.10.2020 
a Directorului General al R.N.P.-Romsilva. 

 (2) Tipul licitaţiei se va stabili de către administrator prin Comitetul director al Direcţiei 
Silvice Mureş.  

Art.2. Exploatarea şi licitaţia publică pentru valorificarea materialului lemnos menţionat la 
art.1 se va organiza potrivit actelor normative în vigoare de către Ocolul Silvic Reghin şi Direcţia 
Silvică Mureş. 

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos se vor face venit la bugetul local 
al Comunei Petelea în contul RO26TREZ47721360206XXXXX-Trezoreria Reghin.   

Art.4. Ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în prezenta hotărâre revine în sarcina 
primarului Comunei Petelea. 

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului  
bcomunei Petelea şi Ocolului Silvic Reghin prin intermediul secretarului general al comunei Petelea.  

 
         Petelea, 22.04.2021 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Ioan Fulop      Mihai-Ilie Moldovan  


