
R O M A N I A       

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                    

CONSILIUL LOCAL, 

 

    

H O T Ă  R  Â  R  E A   NR.81 

Din   23.09. 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 23.09.2021, 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; 

- 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 140  lei/metru stern (225,82 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 SC JOLANKA FOREST SRL  cu 

sediul în  sat..Porumbeni,comuna Ceuasu de Campie nr. 165 ,CUI:32463488 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, 

 GRAMA FLORIN  

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                   Secretar General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

              Jrs. Băiețan Alina -Mariana 

 

 

 

 
 

*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,cu 

modificările și completările ulterioare . 

 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general al 

comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 
⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 

 


