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HOTĂRÂREA NR. 42 

din 07 octombrie 2022      

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

anul 2022 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, din data de 07.10.2022, ora 

10:00 

Analizând:  

- Referatul de aprobare nr. 3160/06.10.2022 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 

3161/06.10.2022 întocmit de către Secretarul general, precum și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării 

masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2022; 

 - avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 

Ținând cont de: 

- actul de punere în valoare nr. 2100163004850 emis de către Ocolul Silvic Târgu Mureș; 

-  actul de punere în valoare nr. 2100163004960 emis de către Ocolul Silvic Târgu Mureș; 

- actul de punere în valoare nr. 2200155501840 emis de către Ocolul Silvic Luduș; 

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; 

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, 

 

    HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. – (1) Se aprobă  exploatarea cantității de 272.53 mc, echivalentul a 439.5 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 355  lei/mc, respectiv 220 

lei/metru ster.  

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 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,  Viceprimarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea legalității și se 

publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

          

              Contrasemnează,                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      SECRETAR GENERAL                                                                            PANCZEL FRANCISC 

            TOMA DRAGOȘ 
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