
ROMANŢA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

privind modificarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 şi a modului de 
recoltare şi valorificare a masei lemnoase în cantitate de 80 mc situată în partida nr. 5200- Crucea şi în 

partida nr.5201- Crucea, din fondul forestier al comunei Crucea, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Crucea, Judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive înregistrat la nr. 1553 din 09.04.2019 prezentata de primarul 

comunei Dorin Rusu;
- raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei prezentat de doamna Bâtcă 

Iuliana înregistrat la nr.1560 din 09.04.2019;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
amenajarea teritoriului si urbanism, înregistrat la nr.1611 din 12.04.2019;

- Adresa nr. 10759/IG/09.04.2019 şi lista de partizi primită de la Ocolului silvic Crucea ; 
în baza art.l2,art,17 alin.(3),art.l9, art.59 lit.c), din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.l, art.3 alin.(2), art.5, art. 6 şi art.45 din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 
HG nr. 715/2017;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3) si a art.l 15 alin.(l) lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă modificarea volumului brut de masă lemnoasă aprobat prin Hotărârea nr. 
36 din data de 21.11.2018 care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietate a comunei 
Crucea, judeţul Suceava şi se constituie lista de partizi conform anexei nr.l care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2 (l)Se aprobă recoltarea şi valorificarea masei lemnoase- lemn de lucru, fasonată şi 
scoasă la drum auto prin achiziţii de prestări servicii prin SEAP, situată în partida nr.5200- Crucea şi 
nr.5201- Crucea, constituite în fondul forestier proprietatea Comunei Crucea, judeţul Suceava, în 
cantitate de 46 mc şi scoaterea la licitaţie publică cu preţul de pornire a licitaţiei în lei/mc, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă recoltarea şi valorificarea masei lemnoase- lemn de foc, fasonată şi 
scoasă la drum auto prin achiziţii de prestări servicii prin SEAP situată în partida nr.5200- Crucea şi 
nr.5201- Crucea, constituite în fondul forestier proprietatea Comunei Crucea, judeţul Suceava, în 
cantitate de 34 mc şi atribuirea cu titlu gratuit, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei prin aparatul de 
specialitate al acestuia, vor fi comunicatejaslitutiei Prefectului-Judetului Suceava pentru control de 
legalitate si celor interesaţi.

12.04.2019

Preşedinte de 
Cojoc Ion

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 
Atănăsoaie Maria
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ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA

ANEXA NR.l LA 
la HCI.nr. N Din 12.03.2019

LISTA DE PARTIZI PE NATURĂ DE PRODUSE ,PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ

PENTRU ANUL 2019

Nr.

crt.

Partida-denumire UP /u.a. Natura

produs-

Volum

Brut

mc

Valoare 

totală APV 

LEI _

Preţ

referinţă 

Lei/mc conf. 

HCL

1 5199 I/32B Principale 365 53 493,52 146,56

2 5200 I Crucea ,31D Accidentale
I

55 5 047,60 91,78

3 5201 I Crucea,31A Igiena 25 3 555,96 142,24

TOTAL 445 62 097,08



ROMÂNIA ANEXA NR.2 LA
JUDEŢUL SUCEAVA HCL nr. %$) Din 12.04.2019
COMUNA CRUCEA

PREŢUL DE PORNIRE LA LICITAŢIA PUBLICĂ DE 
MASA LEMNOASĂ , LEMN DE LUCRU FASONATĂ DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATEA

COMUNEI CRUCEA

Nr.
crt

APV UP/ua Natura
produs

Volum
brut
lemn
lucru

Valoare
APV

Preţ fasonat 
lemn şi 

scoatere la 
drum auto 

mc

Preţ de 
referinţă 

lemn

conform
HCL

- Preţ de 
pornire 

la
licitaţie 
lemn de 
lucru din 
depozit 

G medie şi 
subţire

0 1 2 3 4 6 7 8 9
1 5200 I

Crucea,3 
1D

Acc I 30 5 047,60 65 91,78 220

2 5201 I Crucea 
31A

Igiena 16 3 555,96 65 142,24 260

Total 46 8,603,56
Preţul de pornire la liciatţie include cheltuiala cu fasonatul ,■ scoaterea la drum auto sortare şi transport în depozit.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA

Anexa nr. 3 la HCL 
N r . ^  dini2.04.2019

Partida 5200, 5201
lemn foc cu titlu gratuit pentru : Şcoala gimnazială Crucea şi Cojoci,

Nr.
crt.

APV UP NR. Volum
Brut
mc

Volum
net
mc

Răşinoas
e

l

Preţ fasonat 
lemn şi scoatere la 

drum auto 
mc

1 5200 I Crucea, 31 D 25 23 3 65
2 5201 I Crucea 31A 9 8 16 65

TOTAL 34 31

Preşedinte de şedinţă 
Cojoc Ion

Referent 
Bâtcă Iuliana

Secretarul comunei


