
               R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea organizării unei licitații/negocieri pentru vânzarea de masa 

lemnoasă din fondul forestier al Comunei Leșu, pentru partizile 1410 Vl. Măgurii, 

1415 Caladaua, 1417 Lescior, 1400 Lala, 1402 Lala, 1416 Lala, 1418 Lala, 1419 

Lala, 1420 Pr. Alb și 1421 Pr. Alb 

 

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

ordinară, în data 19.09.2022, în prezența a 10 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3164 din 05.09.2022 al Primarului comunei Leșu, 

cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 3165 din 05.09.2022 întocmit de Vicerimarului 

comunei Comunei  Leșu; 

- Adresa nr. 1682 din 16.08.2022 a Ocolului Silvic Plaiurile Heniului, , 

înregistrată sub nr. 2956 din 18.08.2022, prin care se comunică comunică listele ; 

- Adresa nr. 1778 din 26.08.2022 a Ocolului Silvic Plaiurile Heniului, , 

înregistrată sub nr. 3069 din 30.08.2022, prin care se comunică comunică listele; 

- Adresa nr. 1917 din 05.09.2022 a Ocolului Silvic Plaiurile Heniului, , 

înregistrată sub nr. 3145 din 05.09.2022, prin care se comunică comunică listele; 

- Amenajamentele silvice al UP II Șesuri - ediţia 2013, UP V Leșu - ediţia 2013 

și UP VI Obârșia Leșului- ediția 2013 în care sunt prevăzute posibilităţile totale, indicii 

de recoltare şi de creştere curentă a masei lemnoase; 

- Avizul favorabil nr. 3337/19.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

În conformitate cu : 

-prevederile art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

 -prevederile art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 -prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

 -prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (1) și (2), art. 96, art. 98, art. 105 

alin. (1), art. 106, art. art. 124 - art. 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. 

a), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1) și  art. 199 

alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  



 -prevederile art. 46 alin. (1) și alin. (4) din Lege nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

prevederile art. 1 lit. q), p) și x), art. 4, art. 6 alin. 1 și 2, art, 42, art. 45 și art. 46 

din HGR nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-prevederile art. 6, art. 7, alin. (1), litera b), art. 12 și art. 59-60 Legea nr. 46/2008  

Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, 

modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 265/2017 pentru aprobarea OG nr. 9/2017 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art. IV din OUG nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 

 

În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. a), 

art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. (1) Se aproba valorificarea, volumului total brut de 3792,64 mc, masă 

lemnoasă din fondul forestier al Comunei Leșu, din partidizile 1410 Vl. Măgurii, 1415 

Caladaua, 1417 Lescior, 1400 Lala, 1402 Lala, 1416 Lala, 1418 Lala, 1419 Lala, 1420 

Pr. Alb și 1421 Pr. Alb, prin licitație publică/negociere. 

             (2) Se aprobă ca tipul de licitație publică pentru licitația ce va fi 

organizată să fie „licitație publică, cu preselecție, de tipul licitație cu strigare”. 

               (3) Se aprobă prețul de pornire la licitație/negociere în baza prețului de 

referință şi ținându-se seama de raportul cerere-ofertă, conform Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     4) Pentru masa lemnoasă ce nu se adjudecă la o procedură sau mai multe 

proceduri de valorificare, prețul de pornire la licitație/negociere se poate modifica și 

aprobă de către Ocolul silvic Plaiurile Heniului, în calitate de organizator al 

lictației/negocierii. 

 Art. 2. Se aprobă Listele de partizi propuse pentru vânzare prin licitaţie 

publică/negociere către operatorii economici, pentru licitația ce va fi organizată de O.S. 

Plaiurile Heniului RA, cu un volum total brut de  3792,64 mc, conform anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Se aprobă organizarea licitației publice/negocierii pentru vânzare de 

masă lemnoasă pe picior din fondul forestier al Comunei Leșu. 

     (2) Organizarea licitației/negocierii se realizează de către Ocolul Silvic 

”Plaiurile Heniului” R.A., la sediul acesteia din comuna Ilva Mică, nr. 825, județul 

Bistrița-Năsăud, în condițiile legii. 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

și viceprimarul comunei Leșu și Ocolul Silvic ”Plaiurile Heniului” R.A. 

Art. 6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un 

număr de 9 voturi „pentru”, și 1 voturi „abţinere”, din numărul de 11 consilieri locali 

în funcţie. 

 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, cu: 

 - Primarul comunei Leșu; 

 - Viceprimarul comunei Leșu; 

 - Ocolul Silvic ”Plaiurile Heniului” R.A. 

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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