
ROMAN IA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A
pentru aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Crucea 

nr.24 /27.07.2018, privind aprobarea modului de recoltare şi valorificare a cantităţii de 138 mc. din 
partida nr. 5190- Toance şi partida nr.5191- Pr. Casei şi Pr. Omului din afara fondul forestier al

comunei Crucea, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Crucea, Judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- expunerea de motive înregistrat la nr. 569 din 12.02.2019 prezentata de primarul comunei 

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

Iuliana înregistrat la nr. 1129 din 21.03.2019 ;
- 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. 1269 din 29.03.2019;

- Hotărârea nr.24 /27.07.2018, privind aprobarea modului de recoltare şi valorificare a 
cantităţii de 138 mc. din partida nr. 5190- Toance şi partida nr.5191- Pr. Casei şi Pr. Omului din 
afara fondul forestier al comunei Crucea, judeţul Suceava;

-Adresa Ocolului Silvic Crucea nr. 10.331 din 06.02.2019;
în baza art,12,art.l7 alin.(3),art.l9, art.59, art.60 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.l lit.t) art. 2, art.4, art. 6, art.18 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 anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Crucea 
nr.24/27.07.2018, privind aprobarea modului de recoltare şi valorificare a cantităţii de 138 mc. din 
partida nr. 5190- Toance şi partida nr.5191- Pr. Casei şi Pr. Omului din afara fondul forestier al 
comunei Crucea, judeţul Suceava,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Crucea, 29.03.2019 
Nr. 13



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA

ANEXA NR. 1 LA 
HCL nr. f  % din 1#)/?

PREŢUL DE PORNIRE LA LICITAŢIA PUBLICĂ DE 
MASA LEMNOASĂ , LEMN DE LUCRU FASONATĂ DIN AFARA FONDULUI FORESTIER

PROPRIETATEA COMUNEI CRUCEA

Nr.
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Preţ fasonat 
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drum auto 
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Preţ de 
Referinţă 

Lemn
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Preţ
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la
licitaţie 
lemn de 
lucra din 
depozit

i 5190 Toance Igienă 8 0 3 910,90 65 79,82 0 280

2 5191 Pr.Casei şi 
Pr.Omului

Igienă 36 3 9 907,52 65 111,33 2 290

Total 44 3 13 818,42
Preţul de pornire la liciatţie include; cheltuiala cu fasonatul, scoaterea la drum auto sortare şi transport în depozit.

Referent 
Bâtcă Iuliana
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