
 
Nr. 4334/24.06.2022 

                                                                                                                          PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii la licitație publică a următoarelor cantități de masă lemnoasă: 
384,62 mc - volum brut produse principale, conform actului de punere în valoare 209 U.P. I/POJ, 
u.a. 170A, 423,35 mc – volum brut produse secundare, conform actului de punere în valoare 214 
U.P.I/ POJ, u.a. 102A, 142A,142J, 144A, 144E, 145B, 91A, 99A,  352,41 mc – volum brut produse 
secundare, conform actului de punere în valoare 215 U.P.I/POJ, u.a 140A, 142F, 143A, 143D, 
143F, 145 A,  369,01 mc - volum brut produse secundare, conform actului de punere în valoare 
224 U.P.I/POJ, u.a 166B – 166D , 179,12 mc - volum brut produse secundare, conform actului 
de punere în valoare 225 U.P.I/POJ, u.a 167C, 153,98 mc - volum brut produse secundare, 
conform actului de punere în valoare 226 U.P.I/POJ, u.a 91B, precum și următoarele cantități de 
masă lemnoasă:  130,35 mc - volum brut produse secundare, conform actului de punere în 
valoare 210 U.P. I/POJ, u.a. 207A, 70B, 57,24 mc – volum brut produse secundare, conform 
actului de punere în valoare 212 U.P.I/ POJ, u.a. 206A , 100,18 mc – volum brut produse 
secundare, conform actului de punere în valoare 213 U.P.I/POJ, u.a 158A, 207B, 91 C, un volum 
total de 287,77 mc care vor face parte din grupajul I 

 
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 4335 din 24.06.2022;  

- Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 4336 din 24.06.2022;   

- 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. 4508/01.07.2022; 

- Adresele Ocolului Silvic Bașotă înregistrate la Primăria Pojorâta la nr.3716/30.05.2022, respectiv 
4007/14.06.2022; 

- 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 1862,49 mc din partizile nr. 209, 214, 215, 224, 225, 226.  
Art.2. Se aprobă recoltarea volumului de 287,77 mc din partizile nr. 210,212 și 213( grupajul I).  
Art.3. Se aprobă lista de partizi pentru anul 2022 cu partizile nr.209, 210, 212,213,214,215,224,225 

și 226. 
Art.4. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ,,ca masă lemnoasă pe picior” a 

volumului de 384,62 mc produse principale, prin licitație publică cu plic închis cu preț de  începere a 
licitației de la 340 lei / mc  pentru partida nr. 209, iar pasul de licitație este de 20 de lei.  

        
 
 Art.5. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ,,ca masă lemnoasă pe picior” a 

volumului de 775,76 mc produse secundare, prin l icitație publică cu plic închis cu preț de începere a 
licitației de la 290 lei / mc  pentru partizile nr. 214, 215, iar pasul de licitație este de 20 de lei.  

  Art.6. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ,,ca masă lemnoasă pe picior” a 
volumului de 702,11 mc produse secundare, prin licitație publică cu plic închis cu preț de începere a 
licitației de la 190 lei / mc  pentru partizile nr. 224, 225 și 226, iar pasul de licitație este de 20 de lei.  

  Art.7. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ,,ca masă lemnoasă pe picior” a 
volumului de  287,77 mc produse secundare, prin licitație publică cu plic închis cu preț de începere a 
licitației de la 290 lei / mc  pentru partizile nr. 210, 212 și 213, iar pasul de licitație este de 20 de lei.  

  Art.8. Se aprobă caietul de sarcini, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotârâre. 

 Art.9. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea 
componenţă: 

- Cârloanţă Mihai Cristian, şef Birou financiar contabil                          - preşedinte, 
- Fisuș Toader Daniel  – consilier superior              - membru, 
- Prundean Aurel – consilier                           - membru,  
- Lehaci Silviu Dumitru, consilier superior                            - secretar, 

Art.10. Se numesc membrii supleanţi pentru comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei :  
- Cîrloanță Sorin,   inspector superior              - membru, 
- Raia Adriana - Iuliana, consilier II      - membru, 

Art.11. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în următoarea 
componenţă: 

- Ostanschi Valenuța, consilier superior                   - preşedinte, 
- Iordan Petrică, consilier superior                            - membru,  
- Burduhos Georgeta, consilier superior                                                   - membru, 
- Zlevoacă Doina , referent superior                                - secretar. 

Art.12. 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.  

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ioan-Bogdan CODREANU               
                                                                                                         Avizat pentru legalitate 
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