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H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea modului de valorificare,a unei cantităţi de masă
lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Ciocăneşti

Consiliul local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava:
Având în vedere :

- adresa nr.10799 cu actul de punere in valoare nr.1632004-SV-366 ,întocmit de
Ocolul silvic Cîrlibaba, pentru partizile nr.5086 ,constituită pe fondul forestier proprietate
publică a comunei Ciocăneşti,administrat in regim silvic de Ocolul Silvic Cîrlibaba,productie
an 2020;

-necesitatea unei administrări eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi
valorificarea superioară a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei;

-referatul de aprobare a Primarulului comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,prin care
solicită Coniliului local aprobarea si stabilirea modului de valorificare,a unei cantităţi de
masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei
Ciocăneşti,inregistrată cu nr.1501/30.04.2020;

-raportul Compartimentului agricol-fond forestier,din cadrul Primăriei Comunei
Ciocăneşti, judeţul Suceava,inregistrat cu nr. 1502/30.04.2020;

-avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, turism şi
agricultură;

- prevederile contractului nr.29634/10.11.2017 de administrare a pădurilor
proprietate publică a comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,încheiat între comuna Ciocăneşti
şi Direcţia Silvică Suceava,prin Ocolul silvic Cîrlibaba, pentru suprafata de 325,10 ha fond
forestier ,proprietate publică a comunei Ciocăneşti încheiat între Primăria Ciocăneşti şi
Direcţia Silvică Suceava,prin Ocolul Silvic Cîrlibaba,cu actul aditional;

În conformitate cu prevederile art.12 şi 17 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic şi ale
art.4,al.1,art.11,lit.b,art.12, lit.a,art.13,art.19,lit.b si lit.e,art.20,al.5, art.45,al.1,din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
aprobat prin H.G.R nr.715/2017,modificat prin HGR nr.55/2019;

În temeiul prevederilor art. 129,al.2,lit.c,al.6,lit.a ,b si art.139,al.3,lit.g din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,precum si ale dispoziţiilor art. 196,al.1,lit.a din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1).Se aprobă valorificarea prin vânzare în mod direct,fără licitatie și
fără negociere,pentru consumul propriu al asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform
legii și pentru nevoi proprii ale acestora, în conditiile art.45,al.1 din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,aprobat prin
HGR nr.715/2017 ,a cantităţii de 31 mc masă lemnoasă (lemn de foc),volum
brut,produse provenite din tăieri de igienă a pădurii,din fondul forestier proprietate
publică a comunei Ciocăneşti,cantitate rezultată conform actului de punere in
valoare nr. 1632004-SV-366,intocmit pentru partida 5086,amplasament silvic U.P I-
UAT Cârlibaba,u.a 30 B, raza Ocolului Silvic Cîrlibaba.



(2).Materialul lemnos se vinde către Asociația Crescătorilor de Animale
Suhardul Ciocănești in faza fasonat la drum auto,la preturile practicate de Ocolul
silvic Cîrlibaba,pentru utilizarea acestuia ca lemn de foc la Stâna Țapu,organizată de
asociatie.

(3).Primăria Ciocănești va încheia contract de prestări servicii cu o societate
specializată in domeniul forestier,care va efectua lucrările de exploatare,a
materialului lemnos,necesare până la faza fasonat la drum auto.

(4). Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condiţiile de mai sus nu poate face obiectul
comercializării către alte persoane fizice sau juridice.

Art.2.Primarul comunei Ciocăneşti,prin intermediul Compartimentului agricol-
fond forestier din cadrul Primăriei Ciocăneşti,cu sprijinul Ocolului Silvic Cîrlibaba,va
aduce la îndeplinire prezenta hotarâre,cu respectarea prevederilor HGR nr.715/2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,cu modificarile si completările ulterioare.

Art.3.Prezenta hotarâre va fi afisată si publicată pentru aducerea la cunostinţă
publică si va fi comunicată in termen legal Institutiei Prefectului-judetului
Suceava,Primarului comunei Ciocanesti,Compartimentului agricol-fond forestier,
Ocolului Silvic Cîrlibaba,precum si Asociatiei Crescătorilor de Animale Suhardul
Ciocanesti.
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