
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea prețurilor de referință  pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează 

din fondul forestier proprietate publică a comunei Șaru Dornei, pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei, judeţul

Suceava,  înregistrat cu nr. 8226 din 04.11.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9066 din 13.12.2021;
-  raportul  de  avizare  al  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 9239 din 20.12.2021.

Ținând cont de:
- Adresa Ocolului Silvic Vatra Dornei nr. 11897 din 03.11.2021;
- Decizia numărul 648 din 25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
- Legea nr. 46 din 19 martie 2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  715  din  5  octombrie  2017  pentru  aprobarea  Regulamentului  de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. c), art.  si art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă 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 Șaru Dornei,  administrat  de Ocolul  Silvic – Vatra Dornei,  conform
Deciziei  nr. 648 din 25.10.2021 a Directorului  General  al  R.N.P – Romsilva,  care constituie Anexă la  prezenta
hotărâre.

Art. 2. Prețurile de referință prevazute la art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV în conformitate cu
prevederile art. 1 lit. s din Regulamentul de valorificare a masei lemnaose din fondul forestier proprietate publică
aprobat prin HG nr. 715/2017.

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru fiecare partidă de masă lemnoasă pe picior care se
valorifică din fondul forestier proprietate publică a comunei Șaru Dornei, administrat de Ocolul Silvic – Vatra Dornei,
se va stabili de către Consiliul Local al comunei Șaru Dornei, pornind de la prețul de APV, conform Regulamentului
de valorificare a masei lemnaose din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG nr. 715/2017. Prețul de
pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale
partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei  hotărâri,  iar  secretarul  comunei  o  va înainta  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Suceava pentru
control şi legalitate. 
        Președinte de ședință    
                     Patricia-Alexandra BUZILĂ                                            

          Contrasemnează,
                                                                                              p. Secretarul general al comunei,
                                                                                                           Inspector,   Andrei Georgeta 
Şaru Dornei, 22 decembrie   2021.  
Nr.   52 .  


