HOTARAREA

Nr6312017

privind aprobarea volumului de masä lemnosă apaţinând fondului forestier al Comunei Tilişca
care Va fi valorificată înanul 2018 prin ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte şi ocolul Silvic
Miercurea Sibiului, conform contrađelorde administrare şi aprobarea preţurilor de vânzare a
lemnelor pentru anul 2018
2077,

Consiliul Local al Comunei Tllişca, întrunitînşedinţă ordinară la data de 28 noiembrie

Văzând raportul Primarului nr. 175 din 24'7L20I7, unerea de motive a primarului nr.
176 din 24.tI'20I7 precum şi avizul comisiei pentru aďivităţi economico-financiare, juridică, de
disciplină, muncă şi protedie socială, gospodărire comunală,
Având învedere:
- adresa nr II777lL0'1'L20t7 transmisă de Garda Forestieră Braşov privind modul de valorificare
a masei lemnoase, precum şi adresa Instituţiei Prefectului-Jtdeţul Sibiu nr LL49tl20L7,

-adresa nr 10730 din 23.10'2017 înaintate de Direţia Silvică Sibiu privind volumul de masă
lemnoasă ce poate fi exploatat înanul 201B de către ocolului Silvic Miercurea Sibiului din pădurea
apaţinând Comunei Tilişca şi aflată înadminĺstrarea ocolului, precum şi voumul propus spre
recoltare înanul 2018 de cätre Direţia Silvică Sibiu pentru oS Miercurea,
- adresa nr 72637 din 18.10.2017 înaintatede Direţia Silvică Sibiu privind volumul de masă
lemnoasă ce poate fi exploatat înanul 2018 de către ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte din
pădurea apaţinând Comunei Îlişcaşi aflată înadministrarea ocolului, precum şi voumul propus
spre recoltare înanul 201B de către Direţia Silvică Sibiu pentru oS Valea Cibinului Sălişte,
- înbaza contraďelor de administrare încheiatede Primăria comunei Tilişca cu Direţia Silvică
Sibiu prin ocolul Silvic Valea Cibinului - Sälişte (contractul nr. 833/29'03.2007) şi ocolul Silvic
Miercurea Sibiului (contractul nr. 593/06.04.2009), privind administarea fondului forestier al
comuneL

-

In conformitate cu prevederile:

art. 123 din Legea nr.2I5l200I privind administraţia publică localä, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare,
- art. 59 din Legea nr.4612008 Codul Silvic, cu modificările şi completärile ulterioare,

- prevederile Hotărârii Guvernului nr 7t5l20I7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
Întemeiul art. 36 alin (2) lit c) coroborat cu alin (5) lit a), aft. 39 alin (1), art' 40 alin (1),
42
alin (1), aft. 45 alin (1), art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 21512007 privind
art.
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Art. 1: Se aprobă volumul de masă lemnoasä ce poate fi exploatat înanul 2018 din

pădurea apaţinând Comunei Tilişca şi aflată înadministrarea ocolului Silvic Miercurea Sibiulu şi
ocolul Silvic Vale Cibinului Sälişte, conform Anexei nr 1 la prezenta hotărâre.
Aft 2: Se aprobä preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează
încursul anului 2018 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Tilişca, conform Deciziei
nr 479l20t7 a Directorului General al RNP, anexa nr 2 la prezenta hotărâre.
Art 3: Se împuternicesteadministratorul, prin Comitetul direďor al Direţiei Silvice Sibiu
noase
să aprobe tipul licitaţiilor orga nizate încursul anului 2018 pentru valorificarea
provenite din pădurile apaţinând Comunei Tilişca, conform prevederilor
Aľt 4: Se împuteniceşteadministratorul, prin Comitetul director

să aprobe preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe
forestier proprietatea Comunei Tilişca şi care urmează să facă obiectu
cursul anului 2018 de către Direcţia Silvicä Sibiu. Includerea partizilor
propunerea celor doi sefi de ocol, cu încadrarea strictă învolumul

picior de cätre consiliul local, iar preţul de pornire la |icitaţie va fi mai mare sau egal cu preţul
APV calculat pentru fiecare partidă înparte înconformitate cu prevederile HG nr 7Iśl2017 si nu
poate fi sub preţul de referinţă stabilit prin Decizia nr 47Bl27.og'2ol7 a Directorului General
al
RNP.

Aft 5: alĺn (1) Se aprobă vânzarea directă, fără licitaţie şi fără negociere a lemnului de
foc, precum şi a lemnului rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24
cm, înconditiĺle stricte ale art 45 din Hotărârea Guvernului nr 715l2Oí7, respectiv pentru
consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integial sau paţial
de |a bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară aďivitate economică înseniul
reglementărilor comunitare îndomeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul
proprĺu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor ĺndividuale, întreprinderĺlorfamiliale,
asociaţĺilor şi fundaţiilor înfiinţateconform legii.
Alin (2) Vânzarea lemnului pentru foc cätre categoriile prevăzute de alin (1) se va face pe
baza solicitărilor scrise adresate Primăriei Comuneĺ Tilişca de către persoanele respeďive.
Primăria centralizează solicitările persoanelor prevăzute la alin (1) si transmit aceste liste către

os.

Art (6) alin (1): Se aprobă vânzarea directă a lemnului de foc fasonat cu diametrul la
capătul gros mai mare de 24 cm , către persoane fizice şi către unităţile de interes local finanţate
integral sau paţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate
economică însensul reglementărilor comunitare îndomeniul ajutorului de stat, astfel:
a) învolum de maximum 50 mc pe baza autorizaţiei de constru4ie, învigoare
b) învolum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii'
alin (2): lemnul de lucru fasonat cumpărat încondiţiile de mai sus nu poate face obieďul
comercializărĺi către alte persoane fizice sau juridlce.
Art 7: Se împuteniceşteadministratorul, prin Comitďul director al Direďiei Silvice Sibiu
să aprobe preţurile de pornire pentru lĺcitatia de achizitie a servciilor de exploatăŕi forestiere sau
preturile ce rezultă din procesele tehnologice de exploatare pentru pańizile ce se Vor exploata în
regie proprie.

Ań B: Cu aducerea la îndeplinirea prezenteĺ se însărcinează primarul comunei şi
administratorii fondului forestier' Prezenta hotărâre se Va comunica prin grija Secretarului,
ocolului Silvic Miercurea Sibiului şi ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte.
Tilişca la 28 noiembrie 20L7
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Anexa nr 1 la HCL nr. 63/20L7

Volumul de masă lemnoasă ce poate fi
recoltată înanul 2018 si modul de valorificare a masei lemnoase din pădurea
apaţinând domeniului public al comunei Tilişca
Nr cft

1

2

Administrator fond forestier

Ocolul Silvic Miercurea
Sibiului
Ocolul Silvic Valea
Cibinului Săliste

Volumul de masă lemnoasă
aprobat pentru a fi recoltat în
anul 2017
mil mc

3,966

3,000

2,600

0,400

3,048

2,208

1,050

1 I 158
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Din care propus spre a fi valorificat

Posibilitate anuală
mil mc

Pe picior
Mii mc

Fasonat
Mii mc
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