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  HOTĂRÂREA   Nr. 10 / 27 ianuarie 2021 
 

privind  aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în 

anul 2021 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures    

 

Primarul  comunei Cicârlău , judetul Maramures ,analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

Luând act de: 

            - Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău privind 

aprobarea  modului de valorificare a  masei lemnoase ce se va recoltata în anul 2021 din 

fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  Primarului 

comunei Cicârlău nr.  438/2021, raportul compartimentului de resort nr. 439/2021 si 

referatul viceprimarului comunei nr. 440/2021;  

 -    Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local; 

-  Adresa nr. 218/2021  Ocolului Silvic Ardud R.A., înregistrată la Primăria 

comunei Cicârlău, prin care solicită initierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modului de valorificare  a masei lemnoase ce se va recoltata în anul 2021 din fondul 

forestier, proprietatea comunei Cicârlău; 

 

Ținând cont de dispozițiile legale: 

http://www.primariacicarlau.ro/
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- art. 4, alin. 1 și alin. 1 si art.6 alin 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

pentru aprobarea Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  

proprietate publică;   

- Legea nr. 46/2008, privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare; 

- art . 129 alin 1 si 2 , lit b si d  si art .196 alin 1, lit a, art. 197 si art. 198 din  OG nr. 

57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 

                                                                                                  

                                                                                                                                            

HOTARASTE  

  

    Art.  1   Se aprobă   modul  de valorificare a masei lemnoase ce se va 

exploata din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures ca 

,,masă lemnoasă pe picior” sau ca ,,lemn fasonat” prin prestări servicii – exploatare în 

regie proprie sau cu firme specializate în explotări forestiere, masa lemnoasă urmând a 

fi valorificată fie fasonat la cioată sau din platforma primară.  

    Art. 2 Masa lemnoasă din tăierile de îngrijire (curățiri, rărituri), din tăierile de 

igienă și produsele accidentale se valorifică în modul fasonat(fasonat la cioată sau din 

platformă primară), în vederea valorificării masei lemnoase direct către populație. 

Asigurarea cu lemn de foc a populației se va realiza și cu masa lemnoasă care provine 

din tăierile de produse principale, exploatate prin prestari servicii cu firme specializate.   

 

            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Prefecturii judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate, 

              - Primarului comunei Cicârlău, 

   - Compartimentului  contabil 

   - Viceprimarului comunei Cicârlău  

   - Ocolului Silvic Ardud RA 

              - Locuitorilor comunei Cicîrlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

  

    Președinte de ședința                                              contrasemnat secretar general  

                                                                                             al   comunei   Cicârlău 

            Ioan  BLEDEA                                                                  Georgela POP 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 27 ianuarie 
2021 , cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă 


