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      HOTARAREA NR. 25/2020 

 Privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vanzare directa, 

     a masei lemnoase  productia anului 2020 

            Consiliul Local al comunei Spring, jud.Alba; 

             Întrunit în şedinţa publica ordinara in data de 19.02.2020;   

            Avand in vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Spring, Rusu Daniel Gheorghe 

 Referatul de specialitate al administratorului public 

           Prevederile HG 617/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publica si care impune luarea unor masuri la nivelul consiliilor locale 

ale unitatilor administrativ teritoriale care detin in proprietate fond forestier, in sensul aprobarii 

volumului maxim pentru valorificare prin vanzare directa, pentru consum propriu al institutiilor 

publice, al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul 

local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul 

ajutorului de stat, precum si strict pentru nevoile proprii/activitatea economica ale/a persoanelor fizice, 

persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale asa cum sunt 

prezentate la art. 45 alin (1). 

          Adresa Ocolului Silvic IEZARUL TRASCAU inregistrata la sediul Primariei Spring sub 

nr.476/29.01.2020, privind cota de masa lemnoasa pe anul 2020 

          Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Ocolului Silvic Iezarul Trascau   

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate 

           In temeiul art.196,alin.1 lit a din OG nr.57/2020 privind Codul Administrativ,adopta 

prezenta 

HOTARARE 
   Art.1 Se aproba volumul maxim de 1789 mc pentru valorificare prin vanzare directa, pentru 

consum propriu al institutiilor publice, al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la 

bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor 
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 comunitare in domeniul ajutorului de stat, precum si strict pentru nevoile proprii/activitatea 

economica ale/a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si 

intreprinderilor  familiale asa cum sunt prezentate la art. 45 alin (1) din H.G. 617/2016, in faza de 

,,fasonat la cioata ‘’si „fasonat la cai de transport”, ca urmare a contractarii unor prestari servicii de 

exploatare conform art. 45 (6) din H.G. 617/2016 a masei lemnoase gestionata de catre SC “OCOLUL 

SILVIC IEZARUL TRASCAU” productia anului 2020. 

           Art.2 Se aproba 90 mc- gratuit- pentru institutiile publice locale ,1449 mc spre vanzare pentru 

populatia cu domiciliul stabil in comuna Spring,conform unui tabel intocmit si avizat de primar, in 

urma solicitarilor persoanelor indreptatite si 250 mc -gratuit-pentru persoanele cu handicap grav si 

grav cu asistent personal de pe raza UAT Spring. 

 Art.3 Orice cantitate de lemn vanduta catre populatie din padurea comunala a UAT Spring va 

fi avizata de primarul comunei Spring. 

 Art.4 Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020  al SC “OCOLUL SILVIC 

IEZARUL TRASCAU” conform anexei 1. 

 Art.5 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Ocolului Silvic  in 

a carei administrare se afla padurea proprietatea UAT comuna Spring. 

 Art. 6 Stabileste pretul de vanzare catre populatie in suma de 150 lei/mc. 

 Art.7 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in temeiul si in 

conditiile prevazute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

  

         Spring,19.02.2020 
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