
 
Nr. 6376/27.09.2022 

                                                                                                                          PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei cantităţi de 
masă lemnoasă: 37,65 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 256, 
produse secundare, u.a 166 I, 212,48 mc – volum brut,  conform actului de punere în 

valoare nr. 257, produse secundare, u.a 139 A și 141 A, 47,29 mc – volum brut conform 
actului de punere în valoare nr. 258, produse secundare, u.a 93 A, 98,12 mc – volum brut 
conform actului de punere în valoare nr. 259, produse secundare, u.a 176 A, 99,80 mc – 
volum brut conform actului de punere în valoare nr. 260, produse secundare, u.a 160 A, 

108,84 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 261, produse secundare, 
u.a 135 B și 135 H, 27,06 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 262, 

produse secundare u.a 135 A, 82,30 mc – volum brut conform actului de punere în valoare 
nr. 263, produse secundare, u.a 136 A și 136 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 6377 din 27.09.2022;  

            - Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 6378 din 
27.09.2022;   

- 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. 6576/00004.10.2022; 

- 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 scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei 
cantităţi de masă lemnoasă: 37,65 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 
256, produse secundare, u.a 166 I, 212,48 mc – volum brut,  conform actului de punere în 
valoare nr. 257, produse secundare, u.a 139 A și 141 A, 47,29 mc – volum brut conform 
actului de punere în valoare nr. 258, produse secundare, u.a 93 A, 98,12 mc – volum brut 
conform actului de punere în valoare nr. 259, produse secundare, u.a 176 A, 99,80 mc – 
volum brut conform actului de punere în valoare nr. 260, produse secundare, u.a 160 A, 
108,84 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 261, produse secundare, 
u.a 135 B și 135 H, 27,06 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 262, 
produse secundare u.a 135 A, 82,30 mc – volum brut conform actului de punere în valoare 
nr. 263, produse secundare, u.a 136 A și 136 B.  
          Art.2. Preţul de vânzare a masei lemnoase este de 250 lei/ mc, la  care se adaugă 
TVA -ul, ca lemn ,, fasonat la cioată”. 
          Art.3. 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. 
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