
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
HOTĂRÂRE 

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa 

lemnoasă din lotul de lemn fasonat  buştean gater molid  provenit de pe 

fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei  

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24 noiembrie 2022 

                                   
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 34108/15.11.2022 prezentat de 
primarul municipiului, raportul nr. 34109/15.11.2022 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  lemnoasă din lotul de lemn 

fasonat  buştean gater molid  provenit de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra 

Dornei, de la O.S  Iacobeni si O.S.Dorna Candrenilor, conform anexelor nr.1 si nr.2 ,   

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.2 la HCL nr.220/24.11.2022 

 
 
 
 
 

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 

6479 

2200017702560 

I 40B, 40C 289,57 Acc -I 109,97 350 

2. O.S Dorna 

Candrenilor 

6488 

2200017702670 

I 211B,214B,21

5B 

247,03 Acc -I 96,71 250 

3. O.S Dorna 

Candrenilor 

6495 

2200017702810 

I 22B,22C,23A,

23B 

321,07 Acc -I 104,44 330 

4. O.S Dorna 

Candrenilor 

6496 

2200017702850 

I 27A, 84A 246,09 Acc -I 135,10 350 

5. O.S Dorna 

Candrenilor 

6500 

2200017702990 

I 26A, 26D 165,18 Acc -I 99,69 270 

TOTAL  1268,94 

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.1 la HCL nr.220/24.11.2022 

 
 

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

administrată de O.S Iacobeni (volum de masă lemnoasa ce urmează a fi valorificat prin 

licitaţie din depozit lotul de lemn fasonat SV-22-IA-79) 

Nr

crt 

Denumir

e 

ocol 

silvic 

Nr. 

part

idă 

U

.

P 

u.a Vol 

brut 

(mc) 

Natura 

produselor 

Pretul propus de 

pornire la licitaţie din 

platforma primară 

lei/mc 

1. O.S 

Iacobeni 

 

8967 

 

I 

 

75D 

 

9,44 

-buştean 

gater 

 

400 

TOTAL  9,44  

 

Lotul de lemn fasonat SV-22-IA-79 buştean gater molid rezultat din partida 8967 

(2200029000480) va fi valorificat prin licitaţie din depozit la preţul de 400 lei/mc volum brut 

(molid, paltin,anin, plop, salcie) iar preţul de pornire coajă este de 15 lei/mc;  
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