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PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  valorificări volumului de  lemn exploatat  din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI avand ca și destinație -lemn de foc 

 
     Consiliul local Comuna Şincai jud Mureş, 
Având în vedere   
-Referatul de aprobare nr. 195 din 28.01.2021  la PROIECTUL DE  HOTARARE privind aprobarea  
utilizări volumului de  lemn exploatat  din pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI doar 
pentru consum propriu.  
-Prevederile Legii nr. 46/2008 – privind Codul silvic, modificat și completat prin legea nr. 197 din 7 
septembrie 2020 
-Ordinul 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor 
SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a 
informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile 
prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului 
propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
497/2020 
-HCL Șincai nr. 7/2021 privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin din pădurea 
proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 
-Actul de punere in valoare nr. 1746164/25.01.2021  emis de Ocolul  Silvic Tg. Mureș 
        Ţinând cont de prevederile: 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
    În temeiul prevederilor  art. 129, alin (6), lit b) şi  ale art 196, alin (1), lit a)  din O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 
                                  HOTĂREŞTE: 
 
            Art.1  Se aprobă   valorificarea volumului de  lemn  care provin din pădurea proprietatea   
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI.  in cantitate de  103    mc . exploatat pe raza  Ocolului Silvic Tg. Mureș avand 
ca și destinație ‐lemn de foc. 
          Art. 2.  Cu ducere la îndeplinirea  prezentei   se încredinţează domnul Panczel Szilamer 
viceprimarul  Comunei Şincai. 
          Art 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 
general U.A.T. Comuna Șincai, Instituției Prefectului Județul Mureș,  persoanei nominalizate la art. 1, 
Primarului Comunei Șincai și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariașincai.ro 

             
                                                                                PRIMAR 
                                                                            POP VASILE 
               Avizat pentru legalitate  
     Secretar General al comuneidelegat 
              ONAC DAN CRISTIAN            
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                                     REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  valorificări volumului de  lemn exploatat  din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI avand ca și destinație -lemn de foc 

 
Primarul comunei Sincai, 
 Avand in vedere condițiile din sezonul rece şi ca urmare a solicitărilor locuitorilor 
comunei cu privire la necesarul de lemne pentru încălzirea locuinţelor pe timpul iernii şi 
ţinand cont de Actul de punere in valoare nr. 1746164 din 25.01.2021  emis de Ocolul  
Silvic Tg. Mureș, de prevederile Legii nr. 46/2008 – privind Codul silvic, modificată și 
completată prin legea nr. 197 din 7 septembrie 2020 precum si de Ordinul 118/2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 
2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a 
informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru 
situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa 
şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi 
unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, propun spre aprobare  ca volumului 
de  lemn  care provine din pădurea proprietatea   unităţii administrativ teritorială  Şincai 
in cantitate de 103 mc . exploatat pe raza  Ocolului Silvic Tg. Mureș să fie utilizat doar 
ca lemn de foc. 
                           
                                                                                  
 
 
                                                                                         PRIMAR 
                                                                         POP VASILE  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul HCL privind aprobarea  valorificări volumului de  lemn exploatat  din pădurea proprietatea    
U.A.T. COMUNA  ŞINCAI avand ca și destinație -lemn de foc 

 

 
Avand in vedere 
-Prevederile Legii nr. 46/2008 – privind Codul silvic, modificat și completat prin legea 
nr. 197 din 7 septembrie 2020 
-HCL Șincai nr. 7/2021 privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin 
din pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 
-Ordinul 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea 
de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor 
de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind 
provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al 
proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire 
a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 
-Actul de punere in valoare nr. 1746164/25.01.2021  emis de Ocolul  Silvic Tg. Mureș 
   „ PROIECT DE HOTĂRARE  privind aprobarea  valorificări volumului de  lemn 
exploatat  din pădurea proprietatea   U.A.T. COMUNA  ŞINCAI avand ca și destinație -
lemn de foc” este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare . Drept 
urmare se acordă aviz favorabil. 
                           
                                                                                  
 
 
                                                                             Viceprimar 
                                                                 PANCZEL SZILAMER 
 


