
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea marcării unei cantități de masă lemnoasă din pădurea proprietatea comunei 

Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru remedierea și consolidarea drumului de pe pârâul 

Toșorog din dreptul gospodăriei d-nei Caia Ileana, afectat de calamități 

 

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

Având în vedere prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

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

a H.C.L. nr. 16 din 14.04.2009 privind stabilirea unor măsuri de îmbunătățire și gospodărire judicioasă 

a pădurilor proprietatea comunei; 

Analizând raportul operativ întocmit de șeful SVSU Bicazu Ardelean nr. 5377 din 25.06.2020, 

referatul de aprobare nr. 5450 din 30.06.2020 al primarului comunei Bicazu Ardelean și raportul de 

specialitate nr. 5394 din 26.06.2020 al viceprimarului comunei Bicazu Ardelean, care susțin aprobarea 

marcării din pădurea proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, a unui număr de 20 brazi 

pentru efectuarea lucrărilor de remedierea și consolidarea drumului de pe pârâul Toșorog din dreptul 

gospodăriei d-nei Caia Ileana care a fost afectat de precipitații. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), d) şi alin. (14) coroborat cu art.  364 alin. (3), 

art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă marcarea din pădurea proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, a unui număr de 20 brazi ; 

(2) Se aprobă achiziţionarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la alin. (1) 

din prezentul articol, la preţul de 80 lei/mc, inclusiv TVA, prin achiziţie publică directă pe bază de 

ofertă. Serviciile de exploatare masa lemnoasă cuprind activităţile de doborât, fasonat, scos în rampă la 

drum auto, curăţire parchet. 

(3) Masa lemnoasă fasonată va fi atribuită cu titlu gratuit pentru efectuarea lucrărilor de 

remediere și consolidare a drumului de pe pârâul Toșorog din dreptul gospodăriei d-nei Caia Ileana 

care a fost afectat de precipitații.  

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 primarului comunei Bicazu Ardelean și 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,  

Doarvoaș Marius Gabriel 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 58 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

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

http://www.comunabicazuardelean.ro/



