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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA LEȘU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior în anul de 

producţie 2023 pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier şi din afara 

fondului forestier aparţinând Comunei Leșu 

 

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

ordinară, în data de 25.10.2022, în prezenţa a 11 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3184 din 06.09.2022 a Primarului comunei Ilva 

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

- Raportul de specialitate nr. 3185 din 06.09.2022 întocmit de Viceprimarul 

comunei Leșu prin care se propune stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase 

pe picior în anul de producţie 2023 pentru masa lemnoasă provenită din fondul 

forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu; 

- Adresa nr. 1810 din 30.08.2022 a Ocolului Silvic Plaiurile Heniului R.A., 

înregistrată sub nr. 3160/05.08.2022, prin care se comunică propuneri pentru 

stabilirea preţului de referinţă, precum şi Metodologia de calcul a preţului de referinţă 

al masei lemnoase pe picior; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 55/30.08.2021 privind stabilirea preţului de 

referinţă al masei lemnoase pe picior în anul de producţie 2022 pentru masa lemnoasă 

provenită din fondul forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei 

Leșu; 

- Anunțul nr. 3186/06.09.2022, procesele-verbale nr. 3187/06.09.2022 de 

afişare şi  nr. 3729 din 19.10.2022 de dezafişare a proiectului de hotărâre; 

-Avizul comun favorabil nr. 3821/25.10.2022 al Comisiilor de specialitate 

reunite ale Consiliului local al comunei Leșu; 

 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 1 lit. r) Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică; 

- prevederile art. 19, art. 59 şi art. 60 Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 

lemnos; 

- prevederile art. II din Legea nr. 265/2017 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 

- prevederile Amenajamentelor silvice al UP II Șesuri - ediţia 2013, UP V Leșu - 

ediţia 2013 și UP Obârșia Leșului- ediția 2013 în care sunt prevăzute posibilităţile 

totale, indicii de recoltare şi de creştere curentă a masei lemnoase; 

- prevederile art. 7 alin. (1) – (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

 

În temeiul    prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) 

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

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

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă preţurile de referinţă ale masei lemnoase pe picior pentru 

anul de producţie 2023 la masa lemnoasă care se va recolta din fondul forestier şi din 

afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu, în vederea vânzării prin licitaţie 

publică/negociere către operatori economici, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă coeficienţii pe specii şi sortimente dimensionale pentru calculul 

preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior utilizaţi pentru calculul preţului de 

referinţă, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Metodologia de calcul a preţului de referinţă al masei 

lemnoase pe picior care se va recolta din fondul forestier şi din afara fondului 

forestier proprietate publică a Comunei Leșu în anul de producţie 2023, ca bază                                                                                   a 

stabilirii preţului de APV şi a preţului de pornire la licitaţie publică/negociere, 

conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pentru negocierea masei lemnoase conform art. 44 din Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preţul de pornire 

la negociere va fi preţul de APV, stabilit de către organizatorul procedurii de 

negociere. 

Art.4. Pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură sau mai multe 

proceduri de valorificare, conform prevederilor art. 1 lit. q) şi art. 42 din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin H.G.R. nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

preţul de pornire la licitaţie/negociere se poate modifica şi aproba de către Ocolul 

silvic „Plaiurile Heniului” în calitate de organizator al licitaţiei/negocierii. 

Art.5. Începând cu data de 01.01.2023, se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 55/30.08.2021 privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior 

în anul de producţie 2022 pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier şi din 

afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu. 

           Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

prin Viceprimarul comunei Leșu şi Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A. 

Art.7. (1) Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
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(2) 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.8. 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. g) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” din numărul de 11 

consilieri locali în funcţie. 

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin 

grija Secretarului general al comunei Leșu, cu: 

- Primarul comunei Leșu; 

- Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A., com. Ilva Mică, nr. 825, judeţul 

Bistriţa-Năsăud; 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, 

nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

              BÎGIU CORNEL SABIN     PERSECĂ IONUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 76 din 25 octombrie 2022. 
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