
 

            

     

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

 

 
Nr. 12.761 din 19.08.2021 

 

 

                 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ  

 

 

Primăria din Comuna SÂNCRAIU DE MUREȘ, afişează  PROIECTUL  DE 

HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund și 

despicat de lucru provenit  din exploatarea volumului  de masa lemnoasă  de 359 mc, 

care se va  exploata  în anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei 

Sâncraiu de Mureș, conform actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 

și nr. 2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul SilvicTârgu Mureș. 

 Acest proiect de hotărâre este propus pentru a fi dezbătut și analizat în cadrul ședinței 

ordinare care va avea loc în luna septembrie 2021. 

  Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-a afişat la sediul Primăriei Comunei Sâncraiu de 

Mureș, intrarea principală în clădirea Primăriei, la avizierul Primariei precum și în spațiile 

special amenajate, accesibile și pe site-ul primăriei. 

Publicul este invitat sa trimită observații asupra documentelor expuse și să participe 

la ședința de dezbatere publică care va avea loc în Sala de Căsătorii din incinta Primăriei  

Comunei Sâncraiu de Mureș, conform dispoziției de convocare în ședința ordinară a 

Consiliului Local  din luna  septembrie sau să participe la ședintele comisiilor de 

specialitate. 

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la 

Primăria Comunei, la Secretarul Comunei sau se vor comunica prin fax la nr. 0265316965 sau 

prin e-mail, la adresa: sincraims@cjmures.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care 

transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica 

articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de 

contact ale expeditorului. 

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare la 

proiectul de hotărâre privind……………………………..”.  

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA BIROUL – SECRETAR 

GENERAL AL UAT SANCRAIU DE MURES, IN INTERVALUL ORAR DE RELAȚII CU 

PUBLICUL: LUNI-JOI 08:00 -15:00, respectiv VINERI:08:00-14:00. 

 

 

 PRIMAR,   
                      

BUDIAN  PETRU- IONUȚ   

 



 

 

 

R O M A N I A       Avizat pentru legalitate 

JUDEŢUL MUREŞ                                          p. Secretar General UAT                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                   Băiețan Alina Mariana  

CONSILIUL LOCAL, 

 

    

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 

 
privind vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund și despicat de lucru 

provenit  din exploatarea volumului  de masa lemnoasă  de 359 mc, care se va  exploata  în 

anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei Sâncraiu de Mureș, conform 

actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 2100163000200/12.02.2021 

emise de Ocolul SilvicTârgu Mureș 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate  nr. 12.696 din 18.08.2021 al Viceprimarului și Referatul de 

aprobare  nr. 10.697 din 18.08.2021 a Primarului Comunei Sâncraiu de Mureș, dl. Budian 

Petru Ionuț; 

- În  conformitate cu prevederile art. 1 alin. 26 lit. x); art. 4 alin. (1); art. 6; art. 45 alin. 

1, 2), 4), 11), 12), 13)  din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de 

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

completările ulterioare; 

- Văzând  actele de punere  în  valoare nr. 2100163000200/12.02.2021 și nr. 

2100163000210/12.02.2021 emise de Ocolul Silvic Târgu Mureș; 

- Prevederile art. 5 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

modificată și completată; 

- Ținând cont de  prevederile art.12, art.59, art. 62 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind 

Codul Silvic, republicat; 

- Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea 

administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  

ulterioare; 

- Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor  - 

ROMSILVA 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sâncraiu de 

Mures,;                                                                                                                    

- În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. b), c) și lit.d), art. 155, alin. 1 

lit. d), art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Se constată îndeplinite dispozițiile art. 6  alin. 3) respectiv: masa lemnoasă  se 

valorifică în condițiile Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  



proprietate  publică, cu modificările și completările ulterioare, conform ordinii de prioritate 

stabilit. 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1  Se aprobă vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund și despicat 

de lucru provenit  din exploatarea  volumului  de masa lemnoasă de 359 mc, care se va  

exploata  în anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei Sâncraiu de Mureș, 

conform actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 

2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul Silvic Târgu Mureș. 

Art. 2 a) Prețul de vânzare este ……. lei/metru stern (……….. lei/mc); 

           b) Având în vedere dispozițiile art. 52 din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017, se aprobă 

ca și operator atestat în servicii de exploatare societatea…………………, cu sediul 

în………………, CUI………….conform ofertei de preț înregistrată la sediul Primăriei.  

c) Operatorul atestat, în baza unui contract de prestări servicii va exploata masa 

lemnoasă și va  transporta lemnul la o locație ușor accesibilă populației de unde  populația pe 

cheltuială proprie va transporta lemnul la domiciliu/reședință. 

Art. 3 Se aprobă ca întreaga cantitate de lemn exploatat în condițiile: art. 45, alin. (1)  și art. 

45 alin. (11) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 

de cm și lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din 

exploatare, să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn 

pentru încălzire. 

Art. 4 Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcută pe baza tabelului întocmit de către 

Viceprimarul Comunei Sâncraiu de Mureș, având la bază  cererile cetățenilor depuse la sediul 

Primăriei. 

Art. 5 a) Se aprobă criteriile pentru vânzarea lemnului de foc și actele doveditoare, astfel: 

1. Cumpărătorul să aibă domiciliul pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș; 

2. Cumpărătorul să declare că el și familia nu dețin teren cu vegetație forestieră în 

proprietate; 

3. Cumpărătorul să declare ca el /familia sa utilizează lemnul doar pentru încălzirea 

locuinței, ținând cont de dispozițiile art. 60 din Regulamentul de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

4. Cumpărătorul să nu aibă restanțe la bugetul local; 

5. Cantitatea maxima care se poate vinde unei familii este de 10 mc. 

b) În situația nerespectării condițiilor prezentate la lit. art. 5 lit. a) solicitantul 

decade din dreptul de a primi materialul lemnos; 

 

Art. 6 Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 65/11.10.2018 și HCL nr. 18/26.03.2019. 

 



Art. 7 Primarul Comunei Sâncraiu de Mureș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin serviciile, compartimentele și birourile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului. 

 

Art. 8 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  p. Secretar General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

               Băiețan Alina Mariana 

 

 

                                    INITIATOR PROIECT  

                               Budian Petru Ionuț - primar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 



 

 

 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ             
Nr. 12.693 din 18.08.2021   
  

   

Raport  de specialitate 

privind vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund și despicat de 

lucru provenit  din exploatarea volumului  de masa lemnoasă de 359 mc, care se va  

exploata în anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea comunei Sâncraiu de 

Mureș, conform actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 

2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul SilvicTârgu Mureș 

 
În  conformitate cu prevederile art. 1 alin. 26 lit. x); art. 4 alin. (1); art. 6; art. 45 alin. 

1, 2), 4), 11), 12), 13)  din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de 

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

completările ulterioare; 

Ținând cont de actele de punere  în  valoare nr. 2100163000200/12.02.2021 și nr. 

2100163000210/12.02.2021 emise de Ocolul Silvic Târgu Mureș (de unde rezultă 359 mc 

lemn) și Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor  - 

ROMSILVA; 

Luând act de cererile de cumpărare lemn de foc depuse de cetățenii de pe raza 

Comunei Sâncraiu de Mureș; 

Propun ca lemnul de foc precum și lemnul rotund și despicat de lucru provenit  din 

exploatarea  volumului  de masa lemnoasă de 359 mc, care se va  exploata  în anul 2021 din 

fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei Sâncraiu de Mureș, să se facă prin vânzare 

directă, pentru consumul populației și al unităților care nu desfășoară activitate economică în 

sensul art. 6, alin. (3) lit. c) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 715/2017 . 

Prețul de vânzare propus este în conformitate cu principiul economiei de piață și al 

eficienței economice a activității și propun să fie 140 lei/metru stern (225,82 lei/mc).  

Consiliul Local va alege Operatorul atestat în servicii de exploatare din ofertele depuse 

la sediul Primăriei. Operatorul atestat va exploata masa lemnoasă și va  transporta lemnul la o 

locație ușor accesibilă populației de unde  populația pe cheltuială proprie va transporta lemnul 

la domiciliu/reședință. 

 

 

Întocmit 

 

Viceprimar 

Bharta Szabolcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

R O M Â N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

PRIMARIA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Nr. 12.697 din 18.08.2021                      

     

Referat de aprobare 

privind vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund și despicat de 

lucru provenit  din exploatarea volumului  de masa lemnoasă de 359 mc, care se va  

exploata  în anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei Sâncraiu de 

Mureș, conform actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 

2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul SilvicTârgu Mureș 

Văzând raportul de specialitate nr. 12.696/18.08.2021, întocmit de Viceprimarul 

Comunei;  

Analizând actele de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 

2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul Silvic Târgu Mureș; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 26 lit. x); art. 4 alin. (1); art. 6; art. 45 alin. 1, 

2), 4), 11), 12), 13)  din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare 

a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Constat că au fost respectate prevederile Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, coroborate cu prevederile Legii nr.46/2008 

privind Codul Silvic, republicată. Astfel s-a propus un volum total de 359 mc masă lemnoasă 

care să fie valorificată în mod direct către populație ca lemn de foc.  

Astfel, propun ca prețul de vânzare către populație să fie 140 lei/metru stern (225,82 

lei/mc) iar cumpărătorii să îndeplinească următoarele cerințe: 

- Cumpărătorul să aibă domiciliul pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș; 

- Cumpărătorul să declare că el și familia nu dețin teren cu vegetație forestieră în 

proprietate; 

- Cumpărătorul să declare ca el /familia sa utilizează lemnul doar pentru încălzirea 

locuinței, ținând cont de dispozițiile art. 60 din Regulamentul de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

- Cumpărătorul să nu aibă restanțe la bugetul local; 

- Cantitatea maxima care se poate vinde unei familii este de 10 mc. 

b) În situația nerespectării condițiilor prezentate la lit. art. 5 lit. a) solicitantul 

decade din dreptul de a primi materialul lemnos; 

 

 

Drept pentru care am inițiat proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea volumului 

de masă lemnoasă propus pentru recoltare și valorificare în anul 2021 din fondul forestier 

proprietate a unității administrativ teritoriale U.A.T. Comuna Sâncraiu de Mureș, a modalității 

de valorificare a masei lemnoase și a prețului de vânzare a acesteia, pe care îl supun spre 

aprobare Consiliului Local al comunei Sâncraiu de Mureș 

 

PRIMAR, 

 

Budian Petru Ionuț 

 


