
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa 

lemnoasă pe picior, exploatarea masei lemnoase la platforma primară 

(drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite 

pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei 

 

                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava  
                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  19 august   2022,  

 
        Având în vedere referatul de aprobare nr. 22939/12.08.2022 prezentat de 
primarul municipiului, raportul nr. 22940/12.08.2022 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
          În conformitate cu prevederile art.1, lit.(i), „l”, „q”, „x”, art.(4), alin.(1) din HG 
nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publicã  cu modificarile si completarile ulterioare;art.60 
lit.(c) din Codul Silvic precum şi ale art. 68 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele 
publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si alin.(4), lit.(f), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 
alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

 
         HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei 

lemnoase pe picior,  exploatarea masei lemnoase la platforma primară(drum auto) şi 

modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier 

proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S.Dorna Candrenilor,  O.S.Iacobeni si O.S  

Vatra Dornei,   conform anexelor nr.1 , 2 3 si 4,  la prezenta hotarare. 

        Art.2  Primarul, prin Compartimentul  cadastru şi Direcţia economica, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Anexa nr.1 la HCL nr.150/19.08.2022 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa 

administrată de O.S Dorna Candrenilor 

Nr 

crt 

Denumire 

ocol silvic 

Nr. partidă U.

P 

u.a Vol brut 

(mc) 

Natura 

produse- 

lor 

Val. calc conf 

preţului de 

referinţă 

lei/mc 

Pretul propus 

de pornire la 

licitaţie pe 

picior lei/mc 

1. O.S Dorna 

Candrenilor 

6458 

2200017701780 

I 84C 50,17 Acc -II 88,11 280 

2. O.S Dorna 

Candrenilor 

6459 

2200017701790 

I 39A,40A,41A,

42A 

404,14 Acc -I 112,51 350 

3. O.S Dorna 

Candrenilor 

6460 

2200017701800 

I 84B,89A,90D 146,62 Acc -I 123,11 350 

TOTAL  600,93 mc  
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Anexa nr.2 la HCL nr.150/19.08.2022 

 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe 

suprafaţa administrată de O.S Iacobeni 

Nr 

crt 

Denumire 

ocol silvic 

Nr. partidă U

.

P 

u.a Vol brut 

(mc) 

Natura 

produse- 

lor 

Val. calc conf 

preţului de 

referinţă 

lei/mc 

Pretul propus 

de pornire la 

licitaţie pe 

picior lei/mc 

1. O.S Iacobeni 8996 

2200029002910 

I 1E,2A,2B 47,08 Acc -I 52,22 310 

TOTAL  47,08 mc  
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Anexa nr.3 la HCL nr.150/19.08.2022 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa 

administrată de O.S Vatra Dornei 

Nr

crt 

Denumire 

ocol silvic 

Nr. partidă U.

P 

u.a Vol brut 

(mc) 

Natura 

produse- 

lor 

Val. calc 

conf 

preţului de 

referinţă 

lei/mc 

Pretul propus 

de pornire la 

licitaţie pe 

picior lei/mc 

1. O.S  Vatra 

Dornei 

10149 

2200029704190 

I 104F,  64,03  PR-

Racordare 

110,31 420 

2.  O.S  Vatra 

Dornei 

10150 

2200029704170 

I 119K 236,51 PR-

Racordare 

152,10 440 

3. O.S  Vatra 

Dornei 

10151 

2200029704180 

I 176C 281,74 T.rase 145,41 430 

TOTAL  582,28 mc  

Preţul propus de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior s-a stabilit în funcţie de 

preţul de referinţă stabilit pentru anul 2022, de raportul cerere-ofertă în condiţiile pieţei pe specii şi 

sortimente 
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Anexa nr.4 la HCL nr.150/19.08.2022 

 

Partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa 

administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară 

(drum auto) 

Nr

crt 

Denumire 

ocol silvic 

Nr. partidă U.P u.a Vol 

brut 

(mc) 

Natura 

produ-selor 

Val. calc conf 

preţului de 

referinţă 

lei/mc 

Pretul propus de pornire 

la licitaţie exploatarea 

masei lemnoase la drum 

auto lei/mc conf. deviz nr. 

1742/18.04.2022 

1. O.S  Vatra 

Dornei 

10148/ 

2200029703940 

I 95A, 

96A 

67,58 Acc -I 83,30 62 lei/mc 

TOTAL  294,79   

 

Masa lemnoasă rezultată din partida 10144 (2200029701890) va fi valorificată  astfel: 

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 410 lei/mc 

volum brut (molid, paltin,brad, mesteacan, fag) iar preţul de pornire coajă este de 15 lei/mc;  

  - lemn de celuloză va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 240 lei/mc 

volum brut (molid, paltin,brad, mesteacan, fag) iar preţul de pornire coajă este de 15 lei/mc;  

- lemnul de foc (molid, paltin,brad, mesteacan, fag) va fi ridicat şi transportat pentru unităţile 

subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei  Centrul de asistare şi îngrijirea persoanelor vârstnice,  

Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 125 lei/mc. 
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