ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
TULGHEȘ

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din 27 februarie 2020
privind administrarea terenului forestier şi a păşunilor împădurite în anul 2020
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din 27 februarie 2020.
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 5729 din
31.12.2019;
Raportul Compartimentului secretar înregistrat la nr. 862 din 25.02. 2020;
Rapoartele celor patru comisii ale Consiliului Local Tulgheş înregistrat la nr.
916 / 917 / 918 și 919 / 2020;
Contractul de administrare a terenului forestier şi a păşunilor împădurite
încheiat cu Direcţia Silvică Miercurea Ciuc;
Adresa Ocolului Silvic Tulgheş nr. 5446/18.12.2019 prin care comunică
fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv propunerile privind
cantitatea maximă de material lemnos ce se poate exploata în anul 2020 conform
amenajamentului silvic;
Amenajamentul silvic pentru teren forestier şi păşuni, proprietatea publică a
comunei;
Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare,
scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările şi completările aduse de
Ordinul nr. 815 din 29 septembrie 2014, Ordinul nr. 669 din 1 august 2014, Ordinul
nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016; Ordinul nr. 208 din 24 martie 2017 şi Ordinul nr.
1.146 din 1 septembrie 2017;
Prevederile Codului comercial;
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată;
Ordinul nr.264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice
privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier
naţional;
H.G. nr. 470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,
actualizată, modificată prin HG nr. 787 din 10 septembrie 2014;
H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
HCL Tulgheş nr. 22 din 21.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de
administrare şi exploatare a drumurilor forestiere aflate în domeniul public al comunei
Tulgheş;
HCL Tulgheş nr. 69 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea „Borderoului
masei lemnoase” ce se va exploata în anul 2020 din fondul forestier proprietate
publică a comunei Tulgheş;
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Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică,
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr.
5730/ din 31.12.2019,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 10 voturi
„pentru” din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută, conform art.139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin.(6) lit.b)
din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă RĂ Ş T E :
Art.1.- Se aprobă fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul bugetar 2020, întocmit de Direcţia Silvică Harghita, aferent contractului de
administrare pentru terenul forestier şi păşunile împădurite proprietate a comunei
Tulgheş, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.- (1) Pentru locuitorii comunei care obţin autorizaţie de construcţie, se
aprobă cantitatea de 20 mc., pentru construcţia de locuinţă şi 10 mc. pentru
construcţia de anexe gospodăreşti, la preţul stabilit conform HCL Tulgheş nr.
69/2019.
(2) Pentru locuitorii comunei se aprobă cantitatea maximă de 6 mc. lemn foc
foioase/familie/an şi 10 mc lemn de foc răşinoase/familie/an.
(3) Se aprobă ca preţ final de valorificare a lemnului menţionat la alin. (1) şi (2)
preţul de A.P.V., la care se adaugă costul de exploatare şi T.V.A-ul.
(4) Nu beneficiază de material lemnos prevăzut la alin (1) şi (2) persoanele
care au în proprietate teren forestier.
(5) Contravaloarea materialului lemnos prevăzut la alin (1) şi (2) se achită pe
loc, la momentul ridicării acestuia.
Art. 3.- (1) Cererile depuse de locuitorii comunei conform art. 2 se depun la
Registratura Primăriei şi se înregistrează în Registrul special pentru evidenţa
cererilor de material lemnos sau direct la Ocolul silvic Tulgheş .
(2) Cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, prin grija viceprimarului
localităţii, tabelul nominal cu persoanele şi cantităţile de material lemnos aprobate se
depune la Ocolul silvic Tulgheş pentru onorare.
(3) Trimestrial, Ocolul Silvic Tulgheş, va depune la Primăria Tulgheş situaţia
materialului lemnos vândut populaţiei cantitativ şi valoric.
Art. 4.- De materialul lemnos provenit din confiscări poate beneficia Primăria,
materialul urmând a fi utilizat pentru necesităţi proprii (diferite lucrări de reparaţii) sau
ca lemn de foc .
Art. 5.- În cazul unor calamităţi naturale, inundaţii, incendii, cutremure etc.,
Consiliul local va stabili cantitatea de masă lemnoasă ce se poate acorda
persoanelor în cauză şi condiţiile de acordare.
Art. 6.- Prin grija Ocolului silvic Tulgheş şi a Compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, decontarea contravalorii
masei lemnoase licitate şi facturată conform eşalonării, se va face în termen de
maxim 30 zile de la încasarea facturii de la agentul economic care a câştigat licitaţia.
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Art. 7.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează:
- Vancu Marcel, primarul comunei Tulgheş;
- Bordea Gheorghe, viceprimarul comunei Tulgheş;
- Ocolul Silvic Tulgheş;
- Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe
Art. 8- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, Ocolului Silvic
Tulgheş, Primarului Comunei Tulgheş, Viceprimarului comunei Tulgheş şi
Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.tulghes.ro.
Președintele ședinței
Consilier local
Bordea Gheorghe

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar UAT
Zaharia Constantin

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. 8 / 2020
OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

0

1

2

3

1
2

Adoptarea hotărârii )
Comunicarea către primarul comunei2)

27 / 02 / 2020
____/____/ 2020

3

Comunicarea către prefectul județului3)

4

Aducerea la cunoștință publică

____/____/ 2020
____/____/ 2020

5

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

6

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

Nr.
crt.

1

4+5

)

____/____/ 2020
____/____/ 2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 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 cunoștința 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
persoanele cărora li se adresează.”
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