
JUDETUL BISTRITA NASAIJD
COMIJNA JOSENII BIRGAULUI
NR 407 DIN 5.02.2015

CATRE,
PUNCTUL DE INFORMARE DIOCIJMENTARE

JOSENII BIRGAULT]I
Alaturat vi inaintbm, in conformitate cu:

-afi.75 alin.(1), Q), @) si (5) din Regulamertul de organizare si ftrnctionare a
Consiliului local Josenii Birgdului, aprobat prin Hotararea Consiliului local Josenii
Birgdului nr. 24 &n 31.07.2008, urm6torul proiect de hottuare caxe va fr pus la
dispoziJia locuitorilor comunei Josenii Birgdului :

l.Proiect de hotdrare m. 406 din 5.02.20.15, privind defalcarea cotei de masi
lemnoasi pentru arul 2015 9i stabilirea preluilor de desfacere a lemr.rului-initiator
prhrarul comunei ;

In perioada 5.02.2015-20.03.2015, se va zrfiga proiectul de hotdrdre in Punctul
de Informare-Docunentare Josenii Birgdului in vederea aducerii la cuno$tinlA
publicd ;

In perioada 5.02.2015-20.02.2015, se vor primi 9i inregistra propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare precum 9i contestalii la proiectul de
hotdrire.Tot in aceastd perioadi se vor inregisfra eventualii doritori de a participa la
gedinla Consiliului local din luna martie 2015.

Impotriva proiectului de hotirire persoanele interesate pot face
contestalie in termen de 15 zile de la aligare, conform art 30 (3), (4) si (5) din
Legea 273/2006, privind finanlele publice loorle, cu modilicirile qi completirile
ulterioare.

Prezenta notA va fi afigatd in Punctul de Informare-Documentare Josenii
Birgdului incep6nd cu data de 5.02.2015, pin6 pe data de 20.03.2015, pe dala de
23 .03.20L5 se va inainta secretarului comunei impreuni cu proiectul de hotir6re gi
eventualele propuneri, sugestii sau opinii, respectiv contestaliile locuitorilor
comunei Josenii Birgdului pentru definitivare, urmdnd a fi inaintat comisiilor pe
domenii de specialitate a Consiliului local Josenii Birgdului.

Tudorel

Prezenta noti a fost afisatd in Punchjl
e Informare-Documentare al comunei Josenii

Birgdului in perioada 5 .02 .2015-20 .03 .2015 ,
inregistrdndu-se un numdx de sugestii, sesizdri,
opinii gi contesta{ii ale cedlenilor cu privire la
proiectul de hotiirdre.

Parasca Remus-Florir

Primar,



Nr. 406 din 5.02.2015
PROIECT DE HOTARARE

Subsemratul, Ciotmonda Tudorel primarul comunei Josenii Birgaului,
art.45 a1in.(6) din Legea rc.21512001, republicati., privind administralia publicd
modificirile gi completdrile ulterioare, propurr Consiliului local Josenii
umttorul proiect de hotdxare:

in temeiul
Iocald" cu
Birgaului,

ROMANIA
JUDETI]L BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENI BiRGALT-UI
co)'ISILTt-L Loc'{L' 

HorARi*E
priyind defalcarea cotei de masi lemnoasi penlru anul2015 ti stabilir€a preJurilor de

desfacere a lemnului
Consiliul local al comunei Josenii Birgiului, judelul Bistrila-Nesdud;

-avind in vedere:
-expunerea de motive nr.405 din 5.02.2015, intocmitA de primarul comunei Josenii.

Birgdului;
-Ho6xexea n.2120f5, din 30.01.2015 a Consiliului de Administrafie al Regiei

autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii Birgdului", inaintatd cu adresa
nr. 460 din 2.02.2015, privind defalcarea cotei de masi lemnoase pentru anul 2015 qi
stabilirea prelr.rilor de desfacere a lemnului;

-referahrl $efului Ocolului silvic comunal losenii Birgiului nr. 361 dn 27.01.2015,
pentru deialoarea cotei de masa lemnoasd pe anul 110 1 5 qi stabilirea prefurilor de desfacere a
lemnului;

-prevederile Hotir6rii Consiliului local Josenii Birgdului nr.17 din 26.03.2009,
privind infiin{area regiei autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii
Birgdului", modificati prin Hotdrdrea Consiliului local Josenii Birgiului nr.23 din
28.05.2009 de modificare Si completare a Hotdririi Consiliului local Josenii Birgiului nr.17
din 26.03.2009, p/wind infiinlarea regiei autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal
Josenii Birgiului";

-proiectul de hotarare nr. 406 din 5.02.2415, iniriat de primarul comunei Josenii
Birgiului;

-nota m. 407 din 5.02.2015 a Punctului de lnformare Documentare Josenii Birgdului
din caxe rezulta cd proiectul privind defalcarea cotei de mase lemnoase, a fost aligat la
sediul Primiriei din localitatea Josenii Birgdului m. 153, judeful Bistrila-Ndsiud;

-raportul nr. _ din _.03.2015, al comisiei de specialitate buget-finanle qi activitdli
economico-financiare a Consiliului local Josenii Birgiului ;

-rapofiul m. _ din _.03.2015, al comisiei de specialitate pentru amenajmea
tedtoriului qi urbanism, agriculhrd , protecfla mediului qi turism a Consiliului local Josenii
Birgdului ;

In conformitate cu :



-prevederile afi.62, art.63, ar1.65 9i urmdtoarele, din Legea nr. 46l2008-Codul silvic,
cu modific[rile ulterioare;

-prevederile HotirArii Guvemului Rom6n.iei nr. 85 din 29 ianuarie 2004, cu
modificdrile ulterioare, pentru aprobaxea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de
cAfie dejindtorii de fond forestier proprietate publicd, citre agenlii economici, cu
modifrcdrile ulterioare ;

-prevederile Hot6rdrii Guvemului Romdniei n. 438/199I, privind liberalizarea
preJului masei lemnoase pe picior;

-prevederile Ordonanlei de Urgentd a Guvemului Romdniei nr. 11212005, pentru
abrogarea unei poziJii din anexa la Ordonaala de Urgen!6 a Guvemului n.36/2001,
privind regimul prefurilor $i tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenlei, aprobati prin Legea rc.390 12005;

-prevederile anexei l-Judelul Bistrila-N6sAud-comune-m. crt. 11 la Ordinul nr. 102
dirr 4 martie 2002, privind aprobarea listei cuprinzand localitelile din zona montana din
care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordd producetodlor de lapte gi ai
sprijinului ce se acordi producdtorilor agdcoli pentru cregterea produciiei de came gi a
efectivelor de alimale, penfiu anul 2002;

-anexa nr. 10- lista UAT pentru incaclrarea in zona geograficd, la Ghidul
solicitartului penlru Misura 125-versiunea 3 din qrrilie 2011;

-prevederile Legii nr. 14412000, republicatd, privind acordarea de facilitdJi
persoanelor care au domiciliul in loca.litelile ruale aflate in zonele montane;

-prevederile Legii w.273/2006, cu modificirile gi completdrile ulterioare, privind
finanlele publice locale ;

-prevederile Legii 50012002, privind linanlele publice, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare ;

-prevederile afi. 7 dn Legea nr. 5212003, republicatd, privind transpaxenla
decizionala in administralia publica:

In temeiul ar1.36 a1n.(2) lit.c) si d), alin.(:t) lit.b), alin. (6) lit.a), pct. 18 si art. 45
alin.(1) si (3) din Legea rc. 2151200I, republicati, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, privind administratia publica locala;-

HOTARA$1IE :
Art.1,-(1). Persoaaele care au domiciliul in localitijile componente ale comunei

Josenii Birgdului, au dreptul, pentru practicarea unor meste$ugud tradilionale, la o cantitate
lemn de lucru, de p6nd la 4 mc. anuaVfamilie, pentru a fi prelucratd in produse finite gi
semifrnite, in vederea efectudrii schimbului de produse din lemn cu cereale necesare
locuitodlor comunei Josenii Birgdului, sau penhu modernizarea caselor de locuit gi
anexelor gospoddxegti ;

(2) Prin familie se intelege : soful, solia qi copiii lor necesdtorili care gospoddresc
impreund.

Art.2.- (1). Acordarea materialului lemnos menlionat la art.1 din prezenta hotirdre se
acordd pe baz6 de tabele intocmite dupi evidenlele dfur registrele agricole comunale, avizate
de primanrl comunei Josenii Birgdului gi tnafurtate Ocolului silvic comunal.

(2). De facilitElile prevdzute la art.1 din prezenta hotixere, locuitorii comunei
Josenii Birgdului beneficiazi o singurd datd pe an.

(3). Primarul qi Ocolul silvic comunal Josenii Bfugeului, sunt obligali se asigure,
cu pdoritate, cantitilile de material lemnos, la nivr:lul aprobat penfu fiecale gospoddrie.



Art.4.-(1). Tinerii casatoriJi, in vdrsti de piin6 la 40 de ani, cu domiciliul stabil pe
raza comunei Josenii Birgdului, au dreptul o singurd date la material lemnos penhu
conshuctie, in cantitate de 25 mc. de familie.

(2). Prin familie se intelege: sotul, solia gi copiii lor necds6tor$, care
gospodiresc impreuni.

(3). Prevederile art.7 alin.(2) 9i (3) din Legea nt.229/2006, se aplici in mod
corespunzdtor.

Art.S.- De prevederile prezentei hotArari nu beneficiazd persoana care a fost
sanclionatd pentru sbv6rgirea unei infiacliuni sau contravenJii prevdzute de Legea nr.
46l2008-Codul silvic, cu modificdrile pi completirile ulterioare, in ultimele 12 luni
anterioare depunerii cererii penhu material lemnos.

Art.6.-Materialul lemons acordat conform prezentei hotirdri va fi livrat la drum
auto, prin grija Ocolului silvic comunal Josenii Birg6ului, iar preful materialului se
stabilegte conform anexei nr, 1, la prezenla hotdxare din caxe fac pafte integanta.

Prelurile dil anexa 1 la prezenta hofixare, cuprind taxa pentru intrelinerea
drumurilor 9i TVA.

Art.7.-(1). Se aprobi exploatarea de masri lemnoasd, aprobati legal pentru tdieri
anuale, a Ocolului silvic comunal Josenii Birgiiului, de 26.946 mc., in alul 2015, din
pidurile administrate de Ocolul silvic comunal Josenii Birgiului, astfel :

a) 8,000 mc.- volum brut de masa lemnoasd provenind din produse principale,
secundare, igien6, conservare gi stocui, destinat6 v6rzirii catre populatie la drum auto, care
se compune din :

-3.196 mc. produse principale;
-1.036 mc. produse secundare ;
-2.435 mc. produse igiena ;
-400 mc. conservare ;
- 933 mc. produse din stocuri.
b\ 17.946 mc- volum brut de masa lemlLoasa provenind din produse principale,

secundare, igieni, conservare gi stocuri, cartitate d.estinatA agenlilor economici, din care :
-8.937 mc. produse principale;
-3.000 mc. produse secundaxe ;
-0 mc. produse igiend ;
-1.250 mc. conservare ;
-4.759 mc. produse din srocuri.
c) 1.000 rnc- volum brut de masa lemnoasi provenind din produse principale 500 mc

Ei din stocuri 500 mc, cantitate destinate pentru nevoi locale la institutiile din subordinea
Consiliului local Josenii Birgdului Si pentru oompensalii in cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situalii de Urgenld Josenii Birgdului- membrilor serviciului, la dispoziJia Primdriei
comunei Josenii Birgdului;

d) 650 bucSli- pomi de Crdciun- provenili din lucrdri de operaliuni culturale-din
specia brad- pentru nevoi locale, la prelul de l0 lei, exclusiv TVA.

(2)Pentru lemnul de foc ai SUBSTAS aflat la drum auto. se vor organiza licitalii.
Prepl de plecare la licitalii pentru lemnul de foc rdqinoase va fr preful de valorificare a
acestuia cdtre populafie, adici 50,00 leiimc.

(3). Materialul lemnos exemplificat la alin. (1) lit. c), va fi livrat la pregul stabilit in
anexa nr, 2 la prezenta hotirAre din care face pafte integrantd.



(4). Prelurile de plecare la licitalii penfir lemnul destinat vdnzdrii pe picior agenlilor
economici vor fi : - 170 lei/mc pentru produse prirLcipale ;

- 150 lei/mc pentru produse de r:onservare ;
- 150 lei./mc pentru produse accidentale I (AI)
- 130 lei/mc pentru produse accidentale II (AII) ;
- 120 leilmc pentru produse de igiend ;

- - 80 lei./mc pentru produse secundare
In prelul de adjudecare va fi inclusd qi tara de peiaj, taxe ce este aceea0i cu cea

pmcticatd de RNP-Romsilva. Licitatiile se vor organiza cu respectarea Regulamentului de
vdnzare a masei lemnoase aprobat prin HotirAreaL Guvemului nr.85/2004, cu modifrc6rile
ulterioare.

(5) in cazul negocierilor prelul minim de phcare la negociere va fi : prelul de plecare
la licitaJie pentru frecare sortiment in parte, aqa cun este prezentat la alin. (4).

(6).Prefurile pentru vanzaxea materialului lemnos din confrscdri este preful stabilit in
anexa nr. 3, la prezenta hotbr6re din care face pafe integrantd.

Art.8.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotaraxi se incredinleazi Primarul
comunei gi geful Ocolului silvic comunal Josenii B;irgdului.

Art.g.- Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numax de - voturi pentru, - voturi
impotrivd, _ ablineri din numdrul de- consilieri prezenli la gedi{6.

Art.10.- Pe data adoptaxii prezentei hotdx€rri igi inceteazi aplicabilitatea Hotdrdrea
Consiliului local Josenii Birgdului m. 8 dn27.03.:2014.

Art.ll.-Prezenta hot6rdre se comunici cu :
-Institulia Prefectului-judeful Bistrila-Ndsiud ;
-Primarul comunei Josenii Birgiului ;
-geful Ocolului silvic comunal Josenii Birgiiului ;
-aduse la cuno$tin1a public6 prin afigare la sediul Consiliului local Josenii Birgiului.

PRE$EDINTE,
$ovrea Dan-\/asile

Viza CFP

Iniliator-primarul comunei dl, Ciotmonda Tudorel

Nr. _
Din .03.2015

Contrasemneaza secretar,
Cuciurean Victor



ix

ANEXA 1
la llotdrArea Consiliului local Josenii Birgiului

nr. din .03.2015

LISTA DE PRETURI PENTRU VA}IZAREA LA POPULATIE A
MATERJALULUI LEMNOS

Preqedinte,
$ovrea Dan-Vasile

T. A;ZELE :IASONA'I SI APROPIA'I
Nr.
Crt.

Specia U.M. Pret livrare
lei/mc.
Fasonat

Pret livrare
lei/mc.
Apropiat

I RASINOASE
1. Lemn lucru sros D>34 cm mc s0.00 100,00
2. Lemn lucru mijlociu D 20,1-34 cm mc 40,00 90.00

Lemn lucru subtire D< 20 cm mc 30,00 80.00
II F'AG
l . Lemn lucru qros D> 40 cm mc 50,00 100,00
J Lemn lucru mi.ilociu D 24,1-40 cm mc 40,00 90,00

Lemn lucru subtire D< 24 cm mc 30.00 80.00
I PALTIN. F'RASIN. CIRES

1. Lemn lucru gros I)> 40 cm mc s0,00 100,00
2. Lemn lucru miilociu D 24,1-40 cm mc 40.00 90,00
J . Lemn lucru subtire D44 cm mc 30.00 80.00
ry ALTE FOIASE TARI
1 . Lemn lucru gros D> 40 cm mc 50,00 100.00
2. Lemn lucru miilociu D 24,1-40 cm mc 40,00 90.00

Lemn lucru subtire D<24 cm mc 30,00 80.00
v ALTE FOIOASE MOI
1 . Lemn lucru qros D> 40 cm mc 50,00 100.00
2. Lemn lucru mi.ilociu D 24,1-40 cm mc 40.00 90.00
3. Lemn lucru subtireD<24 cm mc 30,00 80,00
YI LEMN FOC-TOATE SPECIIT.E Mc 20,00 50,00



AI\EXA 2
la llotararea Consiliului local Josenii
Birgaului nr. _ din _.03.2015

LISTA DE PRETURI PENTRU LEMNELE LIVRATE PENTRU I{EVOI LOCALE

Pregedinte,
$ovrea Dan-Yasile

SORTIMENTUL
(indiferent de snecie)

Pret-lei /mc
(Dretul contine taxa de Deiai $i TVA

Lemn gros 25
Lemn miilociu 20
Lemn subtire 15
Lemn de foc 10



Nr.
Crt.

Specia Lei/mc lasotrat Apropiat Depozit

I . Ri$inoase Lei/mc
1 . Bu$tean pt. Cherestea cu D >40

om
Lei/mc 100 130 150

2. BuStean pt. Cherstea cu D 18-
40cm

Lei/mc 90 1 1 0 130

3. Bustean SUBSTAS cu D>18 cm Leilmc 60 90 105
4. Lemn Dentru celuloza Lei/mc 50 60
5. Lemn ibc Lei/mc 20 30
II. Fag Lei/mc
l . Bustean furnr estetic D> 35 cm Lei/mc 220 270 300
2. Bustean furnr tehnio D>24 cm Lei/mc 100 1 5 0 200
3 . Bustean cherestea D> 18 cm Lei/mc 80 100 130
4 . Bustean SUBSTAS cu D>18 cm Lei/mc 60 80 100
5. Lemn pentru celulozb Lei/mc 50 60
6. Lemn foc Lei/mc 20 40 60
III Paltin. Frasin. Cires Lei/mc
l Bustean furnir estetic D> 35 cm Lei/mc 320 400 4_10
2. Bustean furnir tehnic D>24 cm Leilmc 220 300 3-t0
3 . Bustean cherestea D> 18 cm Lei/mc 130 200 220
4. Bustean SUBSTAS cu D>18 cm Leilmc 100 140 160
5. Lemn Dentru celuloza Lei/mc 60 70
6. Lemn foc Lei/mc 20 40 60
tv. Diverse tari (Ca, Me. Ul) Lei/mc

Bustean cherestea D> 18 cm Leilmc '70 100 120
2. Bustean SUBSTAS cu D>18 cm Lei/mc 50 80 100
3. Lemn Dentru celulozA Lei/mc 60 70
4. Lemn foc Lei/mc 20 40 60

Diverse moi ( Pl, Sa, An) Lei/mc
I Bustean cherestea D> 18 cm Lei./mc 60 80 100
2. Bustean SUBSTAS cu D>l8 cm Leilmc 50 70 80
3 . Lemn pentru celuloze Lei/mc 50 60
4. Lemn foc Leilmc 1 0 20 30

Specia U.M. Pr€t firi TVA TVA Pret cu TVA lei/mc
Risinoase

1 . Cherestea clasa A mc. 350 84 434
2. Cherestea clasa B mc. 280 67.2 34'1.2

Cherestea clasa C mc. 18C
4. Cherestea clasa D mc. 121 -2 8.8 148.8
lt. Fas
1 . Cherestea toate dimensiunile mc. 25C 60 3 1 0
t. Steiar, Gorun

1 . Cherestea toate dimensiunilg mc 60C, t44 744
IV. Paltin, Frasin, Cire$
t . Cherestea toate dimensiunile mc. 50tl t20 620

ANIEXA 3
la Hotirirea Consiliului local JosenLii Birgiului nr. _ din _.03.2015

LISTA PRETURI PENTRU VAI\ZAREA MATERIALULUI LEMNOS
PROVENIT DlN CoNTISCARI

Preqrdinte,
$ovrrn Dan-Vasile



Nr. 405 din 5.02.2015

EXPI]NERE DE MOTWE
Subsemnatul Ciotmonda Tudorel, primarul comunei Josenii Birg6ului, avand in

vedere :
-Hotdrirea nr. 2/2015, din 30.01.2015 a Consiliului de Administralie al Regiei

autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comlma.l Josenii Birg6ului',, inaintatd cu adresa
nr. 460 din 2.02.2015, privind defalcarea cotei de mase lemnoasd pentru anul 2015 9i
stabilirea prelurilor de desfacere a lemnului;

-referatul $efului Ocolului silvic comunal Josenii Birgdului nr. 361 din 27-01.2015,
pentru defalcarea cotei de masd lemnoasd pe anul 11015 9i stabilirea preluilor de desfacere a
lemrului;

-prevederile Hotdrdrii Consiliului local Josenii Birgdului nr.17 din 26.03.2009,
privird infrinJarea regiei autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii
Birgdului", modificat6 prir Hotdrdrea Consiliului local Josenii Birgdului nr.23 djn
28.05.2009 de modificare gi completare a Hotirdrii Consiliului local Josenii Birgdului nr.17
dn 26.03.2009, privind inliinlarea regiei autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal
Josenii Birgiului";

-prevederile axt.62, art.$, axt.65 $i urmdtoarele, din Legea nr. 46i2008-Codul silvic,
cu modifi carile ulterioaxe;

-prevederile Hotir6rii Guvemului Romdniei nr. 85 din 29 ianuaie 2004, cu
modificAlile ulterioare, pentru aprobaxea Regulamentului de vAnzare a masei lemnoase de
cbhe delinetorii de fond lorestier proprietate publicA, catre agenlii economici, cu
modifi cdrile ulterioare:

-prevederile Hotdrdrii Guvemului Romdniei m. 438/1991, privind liberalizarea
prefului masei lemnoase pe picior;

-prevederile OrdonanJei de UrgenJi a Guvemului Romdniei nr. 11212005, pentru
abrogaxea mei pozilii din anexa la Ordonanla de UrgenF a Guvemului n.3612001,
pdvird regimul preludlor qi taxifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
ConcurenJei, aprob atl. pin Le ge a rr.3 9 0 /20 0 5 ;

-prevederile anexei l-Judeful Bistuita-Nes6ud-comune-m. crt. 11 la Ordinul nr. 102
din 4 marlie 2002, privind aprobarea listei cuprinzdnd localitelile din zona montand din
care vor iace palte beneficiarii sprijinului ce se acordd producetorilor de lapte gi ai
sprlinului ce se acordA producitorilor agdcoli pentru cregterea producJiei de came qi a
efectivelor de animale, pentru anul 2002;

-prevederile Legii m. 1442000, republicatd, privind acordarea de facilitifi
persoarelor caxe au domiciliul in localitAlle rurale aflate in zonele montane;

-prevederile art.36 alin.(z) lit.c) si d), alin.(5) lit.b), alin. (6) lit.a), pct. 18 si art. 45
alin.(l) si (3) din Legea rc. 215200I, republicate, cu modificirile ti completdxile
ulterioare, privind administratia publica locala;

PROPUN CONSILIULUI LOCAIT- JOSENII BiNC-q,ULUI
-adoptarea proiectului de hotirdre, privind iLefalcarea cotei de masd lemnoasd pentru

arrul2015 9i stabilirea prelurilor de desfacere a lenmului din pidurile comunale.
Primar',

Ciotmonda orel


