
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării cantității de 67 m3 masă lemnoasă, pe picior, produse 

accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, rezultată pentru realizarea căilor de 

scos-apropiat din suprapunere cu partida nr. 2520, atribuită operatorului economic S.C. 

MIT PROSPER  S.R.L. prin contractul nr. 254 din 16.01.2020, 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 

 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 44 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, modificat și completat. 

Luând în considerare adresa 4057 din 30.04.2020 a Ocolului Silvic Bicaz privind actul 

de punere în valoare pentru partida 1239, APV nr. 1239 din 28.04.2020 și contractul nr. 254 

din 16.01.2020 prin care a fost atribuit operatorului economic adjudecar, S.C. MIT PROSPER 

S.R.L., partida 2520; 

Analizând referatul de aprobare nr. 4329 din 08.05.2020 al Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean și raportul de specialitate nr. 4307 din 08.05.2020, al viceprimarului comunei Bicazu 

Ardelean, se impune valorificarea partizii nr. 1239, rezultată din suprapunere pentru 

amenajarea unei căi de scos apropriat cu partida nr. 2520 contractată de operatorul economic 

S.C. MIT PROSPER S.R.L., prin negociere, în condițiile art. 44 din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017. 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor 

de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) 

coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 363 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ raportate la dispozițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, modificat și completat; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă valorificarea cantității de 67 m3, masă lemnoasă, pe picior, 

volum brut, fără T.V.A., provenită din produse accidentale proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean, constituită în partida 1239, situată în UP I Bicazu Ardelean, UA 215A, B, rezultată 

pentru realizarea căilor de scos-apropiat din suprapunere cu partida nr. 2520, prin negociere, în 



condițiile art. 44 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, și se stabilește: 

a) preţul de pornire - 145 lei/m3 egal cu pretul la care a fost adjudecată partida 2520, 

astfel cum rezultă din contractul nr. 254 din 16.01.2020; 

b)  garanţia de contractare – 486 lei. 

 (2) Cantitatea prevăzută la alin. (1), se contractează cu operatorul care a contractat 

partida 1149, respectiv S.C. MIT PROSPER S.R.L., dacă acesta solicită, în scris, şi dacă 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (3) Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafaţă a apărut situaţia 

de suprapunere nu acceptă oferta de contractare sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

prezentul regulament, organizatorul va decide printr-o nouă hotărâre modalitatea de 

valorificare. 

(4) Pentru negocierea masei lemnoase nu se organizează preselecţie. Operatorul 

economic va depune la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care va anexa 

certificatul de exploatare şi cazierul tehnic de exploatare completat la zi, precum şi dovada 

achitării garanţiei de contractare. Negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017  

(5) Negocierea va avea loc la sediul Primăriei Bicazu Ardelean.  

 

Art. 2 - Primarul și viceprimarul comunei Bicazu Ardelean, precum și compartimentul 

contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 - Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Ocolului Silvic Bicaz, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției 

Prefectului  Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura 

aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin 

publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ciucanu Sorin Nicolae 

 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 33 din 19.05.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.05.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 

http://www.comunabicazuardelean.ro/


  

 




