
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind stabilirea comisiei de negociere a masei lemnoase aprobate pentru valorificare 
prin Hotărârea nr. 10 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

 
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 42 și art. 46 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 modificată și 
completată; 

- prevederile Hotărârii nr. 10 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 
Ardelean privind aprobarea valorificării cantității de 31 m3 masă lemnoasă, pe picior, 
produse accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, rezultată pentru realizarea căii 
de scos-apropiat din suprapunere cu partida nr. 1019 atribuită operatorului economic S.C. 
OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L. prin contractul nr. 5567 din 26.07.2019, în condițiile 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii nr. 92 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 
Ardelean privind aprobarea marcării unei cantități de masă lemnoasă din pădurea 
proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru refacerea unui podeț; 

- cererea nr. 2846 din 11.03.2020 a operatorului economic S.C. OCOLAȘUL MARE 
FOREST S.R.L. pentru negociere și referatul de specialitate nr. 2847 din 11.03.2020 al 
secretarului UAT pentru constituirea comisiei de negociere în scopul desfășurării activității 
de valorificare a masei lemnoase, conform legii; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 – (1) Se constituie comisia de negociere pentru valorificarea prin negociere a 

cantității de 21 m3 masă lemnoasă pe picior, produse accidentale, proprietatea Comunei 
Bicazu Ardelean, din totalul cantității de 31 m3 constituită în partida nr. 1190, conform art. 1 
lit. b) di Hotărârea nr. 10 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, 
rezultată din amenajarea unei căi de scos-apropiat prin suprapunere cu partida nr. 1019 
atribuită operatorului economic OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L. prin contractul nr. 
5567 din 26.07.2019. 

 (2) Se stabilește componența comisiei de negociere, astfel: 
Președinte:  –  Covasan Elena  – cu atributii impozite si taxe 
Membri:          – Voaideș Negustor Corina Ionela –  
                                                  consilier impozite recuperare taxe – secretar comisie 
                        –  Lăzăruț Nelu – referent agricol 



(3) Având în vedere prevederile art. 1 lit. a) din Hotărârea nr. 10 din 18.02.2020 a 
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, comisia de negociere în componența 
stabilită la alin. (2), pentru diferența de 10 m3, din totalul cantității de 31 m3 constituită în 
partida nr. 1190, va negocia cu operatorul economic, OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L., 
serviciile de exploatare pentru activitățile de doborât, fasonat, scos în rampă la drum auto, 
curățire parchet, la prețul de maxim de 80 lei/m3, inclusiv TVA, stabilit prin Hotărârea nr. 92 
din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

(4) Negocierea va avea loc în data de 13.03.2020, ora 10.00, în sala de sedinte a 
Primăriei Comunei Bicazu Ardelean. 
 Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 
prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 
 
 
 

 
Nr. 77 din 12.03.2020 

                          Avizat pentru legalitate, 
                        Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 

 


