JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CEICA
CUI-4784210
Cod poștal-417155

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

comunaceica@gmail.com

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea
comunei CEICA,PE ANUL 2021.

Avand in vedere Proiectul de hotărâre nr.6/18.02.2021 întocmit de primarul comunei
Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.38/18.02.2021 întocmit de Șovre Ana
Livia –primarul comunei Ceica prin care arată necesitatea exploatarii unei cantitatii de 800 mc.
masa lemnoasa din fond forestier proprietatea comunei pe anul 2021,precum și modificarea
unor clause la contractual de administrare,
Ținând cont de HCL nr.79/29.12.2020 prin care a fost aprobată Metodologia de
fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior din fondul forestier
proprietatea comunei CEICA pe anul 2021,
Raportul de specialitate nr.39/18.02.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului
,precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economicosociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale
şi amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului local al comunei Ceica,
Ținând cont de HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
În temeiul art.58 și 59 din Legea nr.46/2008 republicată privind Codul Silvic,precum și
art.52 ,alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valoarificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Văzând cererea Ocolului Silvic Lăzăreni nr.378/18.02.2021 care solicită Consiliului local
Ceica stabilirea tarifelor maxime pentru serviciile de exploatații forestiere,pentru anul 2021,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata în anul 2010,
În temeiul art.129,alin.2,lit.c, art.139,alin.3,art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Se aproba pentru anul 2021 exploatarea cantitatii de până la 800 mc. masa
lemnoasa din fondul forestier proprietatea comunei Ceica ,conform prevederilor
amenajamentului silvic.
a)Din aceasta cantitate se va asigura necesarul de lemne de foc pentru institutiile
publice finantate din bugetul local 100 mc care vor fi acordați gratuit , iar diferenta de 700 mc
va fi valorificata catre populatia din comuna, cantitatea oferita pentru fiecare gospodarie fiind
de maxim 2 mc.
b)Exploatarea se va face cu respectarea regimului silvic si in baza amenajamentelor
silvice existente.
Art. 2. Se stabileste pretul de vanzare a masei lemnoase exploatate la suma de 100 lei /
mc. fasonat la cioată tva inclus ,numai cetățenilor din comuna Ceica ,preț care include și
prestările de servicii.
Art. 3. Cantitatea de masa lemnoasa nevalorificata in urma solicitarilor facute catre
populatia din comuna, se va valorifica solicitantilor din alte comune la pretul de 200 lei / mc. în
fasonat la cioată ,iar pentru cele ce provin din grupurile de specii moi si diverse rasinoase 100
lei/mc.
Art.4.Se stabileste pretul de pornire al licitației pentru lemn de lucru fag 250 lei/mc,cer
250 lei/mc,stejar 450 lei/mc si goron 450 lei/ mc,urmând ca din banii încasați să fie plătită
exploatarea lemnelor și gratuitățile pentru instituțiile publice din comună.
Art.5.Se stabilește prețul de 100 lei pentru grămezi de lemne din plantație.
Art.6. Masurile organizatorice, respectarea regimului silvic si exploatarea propriuzisa se
va realiza prin Ocolul Silvic Lăzăreni SA, care are in admionistrare si paza Fondul Silvic al
comunei Ceica.
Art.7.Se aprobă modificarea prețului la Contractul de administrare nr.93/28.12.2016 de
la suma de 115 lei/ha la suma de 145 lei/ha,fără TVA.
Art.8.Se stabilește grilele pentru salarizarea muncitorilor pentru serviciile de exploatații
forestiere după cum urmează:

Specificare

Grile de salarizare pentru muncitori
1
2
3
4
5

Tarif(lei/oră) 16,67

6

16,87 17,32 17.81 18,24 18,68

7

8

19,18

20,03

Art.9.Se aprobă plata lucrărilor din fondul de conservare și regenerare ,constituit pe
categorii de lucrări după cum urmează

CATEGORIE
LUCRARE

Parcela

Suprafața de lucru
-ha/miipuieți-

Valori devize
-BRUT-

Curățiri

6A

5,00 HA

3156,80 LEI

Total valori devize

3156,80 LEI

Art. 10. Prezenta hotarare se comunuica cu :
- Institutia Prefectului judetului Bihor ,
- Ocolul Silvic Lăzăreni SA,,
- Afisat public.
- MO local

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUHAȘ MIHAI

Nr.19 din 24 februarie 2021.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Consilieri total-13
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru
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P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei
pentru anul 2021.
Ținând cont de HCL nr.79/29.12.2020 prin care a fost aprobată Metodologia de
fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior din fondul forestier
proprietatea comunei CEICA pe anul 2021,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
,precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
Ținând cont de HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
În temeiul art.58 și 59 din Legea nr.46/2008 republicată privind Codul Silvic,precum și
art.52 ,alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valoarificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Văzând cererea Ocolului Silvic Lăzăreni nr.194/16.02.2021 care solicită Consiliului local
Ceica stabilirea tarifelor maxime pentru serviciile de exploatații forestiere,pentru anul 2021,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata în anul 2010,
În temeiul art.129,alin.2,lit.c, art.139,alin.3,art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 Codul
Administrativ,
Propun Consiliul local al comunei Ceica spre dezbatere și aprobare urmatorul,

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
Art.1.Se aproba pentru anul 2021 exploatarea cantitatii de până la 800 mc. masa
lemnoasa din fondul forestier proprietatea comunei Ceica ,conform prevederilor
amenajamentului silvic.
a)Din aceasta cantitate se va asigura necesarul de lemne de foc pentru institutiile
publice finantate din bugetul local 100 mc care vor fi acordați gratuit , iar diferenta de 700 mc
va fi valorificata catre populatia din comuna, cantitatea oferita pentru fiecare gospodarie fiind
de maxim 2 mc.

b)Exploatarea se va face cu respectarea regimului silvic si in baza amenajamentelor
silvice existente.
Art. 2. Se stabileste pretul de vanzare a masei lemnoase exploatate la suma de 100 lei /
mc. fasonat la cioată tva inclus ,numai cetățenilor din comuna Ceica ,preț care include și
prestările de servicii.
Art. 3. Cantitatea de masa lemnoasa nevalorificata in urma solicitarilor facute catre
populatia din comuna, se va valorifica solicitantilor din alte comune la pretul de 200 lei / mc. în
rampă tva inclus.
Art.4.Se stabileste pretul de pornire al licitației pentru lemn de lucru fag 250 lei/mc,cer
250 lei/mc,stejar 450 lei/mc si goron 450 lei/ mc,urmând ca din banii încasați să fie plătită
exploatarea lemnelor și gratuitățile pentru instituțiile publice din comună..
Art.5.Se stabilește prețul de 100 lei pentru grămezi de lemne din plantație.
Art.6. Se aprobă modificarea prețului la Contractul de administrare nr.93/28.12.2016 de
la suma de 115 lei/ha la suma de 145 lei/ha,fără TVA.
Art.7.Masurile organizatorice, respectarea regimului silvic si exploatarea propriuzisa se
va realiza prin Ocolul Silvic Lăzăreni SA, care are in admionistrare si paza Fondul Silvic al
comunei Ceica.
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REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei pe
anul 2021

Ținând cont de HCL nr.91/22.10.2019 prin care a fost aprobată Metodologia de
fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior din fondul forestier
proprietatea comunei CEICA pe anul 2020,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
,precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
Ținând cont de HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
În temeiul art.58 și 59 din Legea nr.46/2008 republicată privind Codul Silvic,precum și
art.52 ,alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valoarificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Văzând cererea Ocolului Silvic Lăzăreni nr.378/18.02.2020 care solicită Consiliului local
Ceica stabilirea tarifelor maxime pentru serviciile de exploatații forestiere,pentru anul 2020,
Propun Consiliul local al comunei Ceica adoptarea unei hotărâri de consiliu după cum
urmează:
Se aproba pentru anul 2021 exploatarea cantitatii de până la 800 mc. masa
lemnoasa din fondul forestier proprietatea comunei Ceica ,conform prevederilor
amenajamentului silvic.
a)Din aceasta cantitate se va asigura necesarul de lemne de foc pentru institutiile
publice finantate din bugetul local 100 mc care vor fi acordați gratuit , iar diferenta de 700 mc
va fi valorificata catre populatia din comuna, cantitatea oferita pentru fiecare gospodarie fiind
de maxim 2 mc.
b)Exploatarea se va face cu respectarea regimului silvic si in baza amenajamentelor
silvice existente.
Se stabileste pretul de vanzare a masei lemnoase exploatate la suma de 100 lei / mc. în
rampă tva inclus ,numai cetățenilor din comuna Ceica ,preț care include și prestările de servicii.
Se stabileste pretul de vanzare a masei lemnoase exploatate la suma de 100 lei / mc.
fasonat la cioată tva inclus ,numai cetățenilor din comuna Ceica ,preț care include și prestările
de servicii.

Se stabileste pretul de pornire al licitației pentru lemn de lucru fag 250 lei/mc,cer 250
lei/mc,stejar 450 lei/mc si goron 450 lei/ mc,urmând ca din banii încasați să fie plătită
exploatarea lemnelor și gratuitățile pentru instituțiile publice din comună..
.Se stabilește prețul de 100 lei pentru grămezi de lemne din plantație.
Se aprobă modificarea prețului la Contractul de administrare nr.93/28.12.2016 de la suma
de 115 lei/ha la suma de 145 lei/ha,fără TVA.

Masurile organizatorice, respectarea regimului silvic si exploatarea propriuzisa se va
realiza prin Ocolul Silvic Lăzăreni SA, care are in admionistrare si paza Fondul Silvic al comunei
Ceica.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei pe
anul 2021.
Avand in vedere necesitatea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier
proprietatea comunei Ceica pe anul 2021 din satele,
-Ceica
-Bucium
-Incești
-Hidișelul de Sus
Ținând cont de HCL nr.91/22.10.2019 prin care a fost aprobată Metodologia de
fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior din fondul forestier
proprietatea comunei CEICA pe anul 2021,
Ținând cont de HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
În temeiul art.58 și 59 din Legea nr.46/2008 republicată privind Codul Silvic,precum și
art.52 ,alin.1 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valoarificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Avind in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciez ca
proiectul de hotarare privind aprobarea aprobarea exploatarii masei lemnoase din
fondul forestier proprietatea comunei indeplineste conditiile de legalitate si
oportunitate pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului Local Ceica.

Referent superior probleme de agricultură
Malița Delia Monica

