
 
                                              HOTĂRÂREA Nr. 39 

                                                                    din 24.03.2020 
privind aprobarea scoaterii la licitație publică a următoarelor cantități de masă lemnoasă: 
307 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5397 U.P. I/POJ, u.a. 145 A,145B, 
207B, 130 mc – volum brut, conform actului de punere în valoare 5372 U.P.I/POJ, u.a. 70 B 

 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
 
 Având în vedere: 

- Referatul prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava, înregistrat sub numărul 1494 din 11.03.2020;  
            - Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 1495 din 11.03.2019;   

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
înregistrat la nr. 1751/20.03.2020; 
- Prevederile Legii nr. 46/19.03.2008 – privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7, alin. 1) din Hotărârea Guvernului României nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.1), alin.2) lit.,,d”, alin.7), lit.,,n”, art.139, alin.1), art.140, alin.1), art.196, 
alin.1), lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

               
           Art.1. Se aprobă recoltarea volumului de 307 mc din partida 5397 U.P. I/POJ, u.a. 145 
A,145B, 207B și a volumului de 130 mc – volum brut, conform actului de punere în valoare 5372 
U.P.I/POJ, u.a. 70 B. 
          Art.2. Se aprobă lista de partizi pentru anul 2020 cu partizile 5397 și 5372. 
          Art.3. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ,, ca masă lemnoasă pe picior” a 
volumului de 307 mc și a volumului de 130 mc, prin licitație cu strigare cu preț de începere a 
licitației de la 200 lei / mc. 
          
 
 



 Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar contabil, impozite şi taxe, cultură şi 
bibliotecă, fond funciar şi achiziţii publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe STRĂJER 
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         SECRETAR GENERAL, 
       Elena Smaranda LEHACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


