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 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 2866 

din 01.11.2021 
                    

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, 
pentru anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 2866/01.11.2021 și Raportul de specialitate nr 
2867/01.11.2021, precum și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din 
fondul forestier proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021; 

- avizul al comisiei de specialitate 
Ținând cont de: 
- actul de punere în valoare nr. 2100163004730 emis de către Ocolul Silvic Târgu Mureș, 

înregistrat la sediul instituției Primăriei comunei Șincai sub nr. 2658/13.10.2021.  
- actul de punere în valoare nr. 2100155501350 emis de către Ocolul Silvic Luduș, înregistrat 

la sediul instituției Primăriei comunei Șincai sub nr. 2667/14.10.2021 
 
Având în vedere prevederile: 
- Regulamentului din 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 58 – 67 și următoarele din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), art. 133 

alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.  139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

PROPUNE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă  exploatarea cantității de 132.44 mc, echivalentul a 214 metrii ster, de 
masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, conform actelor de punere 
în valoare emise de către instituțile abilitate, având ca și destinație lemn pentru încălzirea gospodăriilor. 

(2) Se stabilește prețul de vânzare a masei lemnoase exploatate în cuantum de 274 lei/mc, 
respectiv 170 lei/metru ster.  

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează domnul Panczel 
Szilamer, Viceprimarul  Comunei Şincai. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 
contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 
exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 
general U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș 
pentru verificarea legalității, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                   VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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Nr. 2867/01.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, 
pentru anul 2021 

 
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, pentru 
anul 2021, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate.  

Văzând Referatul de aprobare nr. 2866/01.11.2021 întocmit de către inițiator, domnul Vasile 
Pop,  Primarul comunei Șincai, privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021. 

Analizând necesitatea, oportunitatea și legalitatea proiectului de hotărâre inițiat s-au constat 
următoarele: 

Necesitatea: 
Ținând cont de  actul de punere în valoare nr.  2100163004730/12.10.2021 și nr. 

2100155501350/28.09.2021 prin care s-a stabișit cantitatea totală exploatabilă de masă lemnoasă 
aparținând fondului forestier al unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai și solicităriile depuse 
de către cetățenii comunei Șincai în vederea achiziționării masei lemnoase pentru încălzirea 
gospodăriilor. 

 
Oportunitatea: 
Având în vedere apropierea sezonului rece și marcarea masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea comunei Șincai, coroborat cu lipsa alimentării cu gaze naturale a gospodăriilor din satul 
Șincai – Fânațe, considerăm a fi oportun demararea cu celeritate a procedurilor care vizează exploatarea 
masei lemnoase.  

 
Legalitatea: 
Regulamentului din 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 58 – 67 și următoarele din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
    Proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021 este întocmit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și de legalitate, drept urmare se acordă aviz 
favorabil. 

 
 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T  

         ONAC DAN - CRISTIAN 
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Nr. 2866/01.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021 

 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. 
(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și 
motivare a proiectului de hotărâre. 

Având în vedere prevederile: 
- Regulamentului din 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 58 – 67 și următoarele din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 
 

Ținând cont de  actul de punere în valoare nr. 2100163004730/12.10.2021 și nr. 
2100155501350/28.09.2021 prin care s-a stabișit cantitatea totală exploatabilă de masă lemnoasă 
aparținând fondului forestier al unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai și solicităriile depuse 
de către cetățenii comunei Șincai în vederea achiziționării masei lemnoase pentru încălzirea 
gospodăriilor. 

 Având în vedere expunerea anterior menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din 
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al 
Comunei Șincai, Proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2021. 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
 
 
 

 


