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     HOTĂRÂREA nr. 22  
 Din 21.03.2022 
  

- privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase 

Consiliul Local al orasului Rupea, întrunit în şedinţă, publica, ordinară, în data de 21.03.2022 

Vazand raportul de aprobare  al primarului orasului Rupea,  

 Având în vedere adresele nr.986/15.03.2022 si respectiv 671/22.02.2022 a RPL 

Ocolul Silvic Pădurea Bogății Homorod, înregistrate la Primăria Rupea sub nr. 

1349/15.03.2022 si respectiv 1018/23.02.2022 privind modul de valorificare al materialului 

lemnos ,    

 În conformitate cu prevederile art.13 și art. 20 alin. 5 si 6  din H.G nr. 715/2017 

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, 

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificaile si completarile ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare  a masei lemnoase constituita  din 

lemn fasonat sub forma de bustean, provenita din partizi cu destinatia lemnului de lucru: - 

valorificare catre agentii economici, aferente anului 2022 si este constituita astfel: 

 

- Lemn de lucru din Partizile nr. 2100162100040 si 2100162100060,  UP V Rupea 

u.a. 47A si 47C specia: Diverse Rasinoase (Pinsilvestru si Pin negru), cu un 

volum de 69,0 mc brut din care 55,0 mc volum net si 14,0 mc volum coaja. 

 

- Lemn de lucru din Partizile nr. 2100162101190 si 72,  UP V Rupea u.a. 29C si 

PSPD Rupea u.a. 26E specia: Gorun cu un volum de 114,0 mc brut din care 98,0 

mc volum net si 16,0 mc volum coaja. 

   

Art. 2 - In ceea ce priveste pretul de pornire la licitatie se aproba  urmatoarele preturi 

care pot fi majorate cu maxim 60% prin decizia sefului de ocol, in functie de evolutia 

preturilor pe piata: 

 

Pentru masa lemnoasa provenita din din Partizile nr. 2100162100040 si 

2100162100060,  UP V Rupea u.a. 47A si 47C specia: Diverse Rasinoase (Pinsilvestru si 

Pin negru) Lemn de lucru: pret pornire pentru volumul net – 438.38 lei/mc, pret pornire 

pentru volumul de coaja – 2.79 lei/mc; 
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 Pentru masa lemnoasa provenita din Partida nr. 2100162101190,  UP V Rupea u.a. 29C 

specia: Gorun, sortiment Lemn de lucru: pret pornire pentru volumul net – 697,47 

lei/mc, pret pornire pentru volumul de coaja – 3,00 lei/mc; 

 

Art. 3. In ceea ce priveste tipul de licitatie, se aproba  ca acesta sa fie LICITATIE PUBLICA CU 

STRIGARE 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Primar  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Consilier Local                                                                           Secretar General U.A.T.  

Grusea Lucian Constantin                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 13 - - 
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    REFERAT DE APROBARE  

- privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase 

 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin 8 lit a din  ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Având în vedere adresele nr.986/15.03.2022 si respectiv 671/22.02.2022 a RPL Ocolul Silvic 

Pădurea Bogății Homorod, înregistrate la Primăria Rupea sub nr. 1349/15.03.2022 si 

respectiv 1018/23.02.2022 privind modul de valorificare al materialului lemnos ,    

 

 În conformitate cu prevederile art.13 și art. 20 alin. 5 si 6  din H.G nr. 715/2017 

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, 

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 

lit. g din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificaile si completarile ulterioare propun aprobarea  ca  Masa lemnoasa 

care va fi scoasa la licitatie sa fie  constituitadin lemn fasonat sub forma de bustean, provenita 

din partizi cu destinatia lemnului de lucru: - valorificare catre agentii economici, aferente 

anului 2022 si este constituita astfel: 

 

- Lemn de lucru din Partizile nr. 2100162100040 si 2100162100060,  UP V Rupea 

u.a. 47A si 47C specia: Diverse Rasinoase (Pinsilvestru si Pin negru), cu un 

volum de 69,0 mc brut din care 55,0 mc volum net si 14,0 mc volum coaja. 

 

- Lemn de lucru din Partizile nr. 2100162101190 si 72,  UP V Rupea u.a. 29C si 

PSPD Rupea u.a. 26E specia: Gorun cu un volum de 114,0 mc brut din care 98,0 

mc volum net si 16,0 mc volum coaja. 

   

 In ceea ce priveste pretul de pornire la licitatie se aproba  urmatoarele preturi care pot 

fi majorate cu maxim 60% prin decizia sefului de ocol, in functie de evolutia preturilor pe 

piata: 

 

Pentru masa lemnoasa provenita din din Partizile nr. 2100162100040 si 

2100162100060,  UP V Rupea u.a. 47A si 47C specia: Diverse Rasinoase (Pinsilvestru si 

Pin negru) Lemn de lucru: pret pornire pentru volumul net – 438.38 lei/mc, pret pornire 

pentru volumul de coaja – 2.79 lei/mc; 
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 Pentru masa lemnoasa provenita din Partida nr. 2100162101190,  UP V Rupea u.a. 29C 

specia: Gorun, sortiment Lemn de lucru: pret pornire pentru volumul net – 697,47 

lei/mc, pret pornire pentru volumul de coaja – 3,00 lei/mc; 

In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6), in cazul lemnului fasonat, pretul de 

pornire la licitatie se stabileste atat pentru volumul net, cat si pentru coaja acestuia, pentru 

fiecare lot. Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunerile sunt urmatoarele: 

 

- In ceea ce priveste tipul de licitatie, propunem ca acesta sa fie LICITATIE 

PUBLICA CU STRIGARE 

 

 

 

 

 

PRIMAR ,  

    Ing. Opris Alexandru  
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