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    PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.   / 2021 

privind aprobarea modului de valorificare a volumului brut de 457.43 mc masă 

lemnoasă provenit de pe terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea 

publică al comunei Dănești, județul Harghita, în Zona Kishavas de la locul 

numit Vitas amenajate în cadrul Unității de Producție III.- Kokojzas 

 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la şedinţa ordinară din data de 16 

septembrie 2021, convocat prin Dispoziţia nr. 86/2021, emisă de primarul comunei 

Dănești, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Dănești nr. _____/2021, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul de achiziții publice al Primăriei com. 

Dănești nr. ______/2021, precum și avizul nr.______/2021 al Comisiei economico-

financiară, protecția mediului, turism și agricultură; 

În conformitate cu prevederile Actului de punere în valoare nr. 2100139407440 emisă 

de către Ocolul Silvic de regim Ciuc pentru terenurile provenite din pășuni împădurite 

în Zona Kishavas de la locul numit Vitas amenajate în cadrul Unității de Producție 

III.- Kokojzas, precum și Metodologia de calcul a prețului de referință a masei de 

lemnoase ce se valorifică din fondul forestier proprietate publică a comunei Dănești 

în anul 2021 având nr. 2680/11.08.2021 eliberată de către Ocolul Silvic de regim 

Ciuc 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.49 Anexa nr. 16 din 31.07.1991 emis 

de Comisia Județeană Harghita pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform 

Legii fondului funciar și intabulat cu drept de proprietate dobândit în baza Legii nr. 

18/1991, precum și Extrasul de carte funciară nr. 52349 al comunei Dănești; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.46/2019 privind 

reglementarea situației juridice a terenului forestier situat pe teritoriul administrativ al 

UAT Comuna Dănești la locul numit VITÁS, conform căruia terenul forestier are 

categoria de folosință pădure și se constată că în cota de 1/1 parte face parte 

integrantă din domeniul public al UAT Comuna Dănești; 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, precum și ale art. 4 și ale art. 6, 

art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. r), art.139 alin. 

(1), alin.(3) lit. g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare a volumului brut de 

457.43 mc masă lemnoasă provenit de pe terenurile cu vegetație forestieră aflat în 

proprietatea publică al comunei Dănești, județul Harghita, în Zona Kishavas de la 

locul numit Vitas amenajate în cadrul Unității de Producție III.- Kokojzas, conform 

Actului de punere în valoare nr. 2100139407440 emisă de către Ocolul Silvic de 

regim Ciuc. 
 

Art.2. Se aprobă prețul de pornire la licitație a materialului lemnos, după cum 

urmează: 110.00 lei/mc pentru volumul de 457.43 material lemnos provenit de pe 

terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea publică al comunei Dănești, 

județul Harghita, în Zona Kishavas de la locul numit Vitas amenajate în cadrul 

Unității de Producție III.- Kokojzas, conform Metodologiei de calcul a prețului de 

referință a masei de lemnoase ce se valorifică din fondul forestier proprietate publică 

a comunei Dănești în anul 2021 având nr. 2680/11.08.2021 eliberată de către Ocolul 

Silvic de regim Ciuc. 

 

Art.3. Se aprobă Documentația de atribuire, care este alcătuită din caietul de 

sarcini, formulare și modele de documente, prevăzută în anexa, care face parte 

integrantădin prezenta horărâre. 

 

Art.3. Se împuternicește d-l primar Bőjte Csongor-Ernő cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Compartimentului de achiziții 

publice, urbanism și amenajarea teritoriului, Compartimentului contabil-financiar, 

impozite și taxe locale, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, prin grija d-nei secretar general, și 

totodată se afișează la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei 

Dănești www.danfalva.ro. 

 

Dăneşti, la 03 august 2021 

INIȚIATOR,    Contrasemnează pentru legalitate: 

Primar 

Bőjte Csongor-Ernő 

       Secretarul general al  

 ………………….……………………  C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


