
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 35/2023
cu privire la aprobarea prețului de referință și  modalității de valorificare a masei

lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a
orașului, din cota pe anul 2023

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 28
februarie  2023,  ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
functie (16) din totalul de 17 consilieri,

Analizând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică –
socială,  buget, finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii
publice și  comerț,  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi
pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură, precum și avizul
de legalitate dat de secretarul oraşului,

În conformitate cu prevederile:
-  art.  19 şi 59 din Codul Silvic,  aprobat prin Legea  46/2008, republicată, cu

modificările și completările ulterioare
-  Hotărârea  Guvernului  715/2017 pentru  aprobarea  Regulamentului  de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare

- Decizia 773/21.10.2022 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva

- Contractul de administrare nr. 597/30.01.2015 încheiat între oraşul Covasna şi
RNP Romsilva pentru administrarea fondului forestier al oraşului însuprafaţă de 900,67
ha.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b și art. 139 alin. (3) lit g ,
art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” art. 243 alin. (1) lit. ”a” din – ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările şi
completările ulterioare;

Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art.  1  -  Se  aprobă  vânzarea,  prin  licitație  publică,  a  materialului  lemnos,  în

cantitate totală de 2493 mc, conform actelor de punere în valoare, anexele 1-3 la prezenta.

Art. 2 – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe piciorcare se
recoltează  în  cursul  anului  2023  din  fondul  forestier  proprietate  publică  a  orașului



Covasna,  în  suprafață  de  900,67  ha,  să  fie  cele  prevăzute  în  anexele  Deciziei
773/21.10.2022  a  Directorului  General  al  Regiei  Naționale  a  Pădurilor,  anexa  4  la
prezenta hotărâre.

Art.3 -  (1) Se aprobă prețul de pornire pentru vânzarea masei lemnoase, pentru
fiecare cantitate precizată în APV-uri, astfel:

1.Partida Nr. 1917 volumul 531 mc propunem valorificarea ca  ”masă lemnoasă
pe picior ” prin licitație electronică cu prețul de pornire de 220,00 lei/mc;

2. Partida   1830 volumul de 555 mc propunem să fie valorificat ca ”lemn fasonat
la marginea drumului” prin exploatare de către agenții ecomomici  atestați,  la preţul de
pornire la licitaţie 89,04 lei/m3;  

3.  Partida.  Nr.  1918 în cantitate  de 1006 mc propunem să fie  valorificat  ca
”lemn fasonat la marginea drumului” prin exploatare de către agenții ecomomici  atestați,
la preţul de pornire la licitaţie 100,03 lei/m3; 

(2)  Pentru  masa  lemnoasă  care  nu  se  adjudecă  la  procedura  de  valorificare,
organizată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, preţul de pornire se diminuează cu 5%
faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul preţului
de APV.

(3) Pentru sortimentele dimensionale de masă lemnoasă rezultate la drum auto din
partizile  nr.1830 şi  1918,  propunem următoarele  preţuri  de  pornire  la  licitaţie  sau de
valorificare directă la populaţie:

-buştean gater la capătul subţire >18 cm, specia molid…350 lei/m3,
- lemn rotund pentru construcţii, specia molid …200 lei/m3,
- lemn de foc, specia molid….110 lei/m3,
- buştean gater la capătul subţire >18 cm, specia fag şi paltin…350 lei/m3,
- lemn rotund pentru construcţii, specia specia fag şi paltin…230 lei/m3,
- lemn de foc, specia fag şi paltin…220 lei/ m3,          

Art.4  -  Din  partea  orașului  Covasna  sunt  desemnați  pentru  a  face  parte  din
comisiile de licitație domnii: Incefi Istvan și Jakabos Zsolt.

Art.5. -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului
Covasna, RNP– Direcția Silvică Covasna și cele două persoane desemnate pentru comisia
de licitație.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   Contrasemnează,
NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN          SECRETAR GENERAL

AL ORAȘULUI COVASNA,
      VASILICA ENEA
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