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                              H O T Ă R Â R E A  Nr.63/ 2020 
       Privind   stabilirea destinației pentru 29 mc.,brut  masă  lemnoasă  provenită 

din producția anului 2020 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic 

Borsec  
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere Referatul de  aprobare nr.97/2020, raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

înregistrată sub nr.93/2020 prin care se arată necesitatea și oportunitatea stabilirii 

destinației  masei lemnoasă provenită din producția anului 2020 din fondul forestier 
administrat de Ocolul Silvic Borsec,  întocmit pe baza adresei Ocolului Silvic Borsec  
nr.2561/2020. 

           Luând în considerare prevederile  art.3(9), art.4 , art.6(1,3, lit.a),4,5),  
din Hotărârea  Guvernului României nr.715/2017, privind  aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică art.19, art.59 

din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic, republicată, modificată și completată, 
,adresa Ocolului Silvic Borsec nr.2561/2020,  înregistrată sub nr.903/2020  prin care 

se arată cantitatea de material lemnos precum și Amenajamentul Silvic, anexa 1, art.3 

din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.125/2018 privind  stabilirea 

prețului de referință, destinația și  modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe 

picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în 
anul  2019 de ocolul Silvic Borsec, Decizia 566/16.10.2018  al Directorului General al 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, privind aprobarea prețului de referință pentru 

anul de producție 2020, 
 

                           Luând în considerare avizul  de aprobare al comisiei pentru buget 

finanțe din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

                            În temeiul dispozițiunilor art.133(4),art.129(2), lit.c),  art.129(6), 

lit.b), art.139(4),lit.c),  Cap.VIII, art.196(1), lit.a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică, 
 

                             Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor 

administrației publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  
 
 

H O T Ă R E Ş T E  
 

    Art.1. Masa lemnoasă  provenită din producția anului 2020 

din fondul forestier  proprietate publică al orașului Borsec , administrat de Ocolul 
Silvic Borsec   în cantitate de 29  mc., volum brut,  urmează să fie folosită după cum 



urmează:  

Situația  APV-  
             
               - APV 01558 AC1 , Borsec , Producție Industrială  U.P  I – Borsec, U.A. 

2A,42C,  29  mc., volum brut  urmează să fie valorificată prin licitație publică pentru 

agenți economici atestați. 
 

 

                                 Art.2.  Aprobă  prețul de pornire la licitație pe picior   pentru 
cantitatea de  masa lemnoasă  din AVP nr.01558  la suma de 180,00 lei/mc.,                              
    

                                Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredințează   biroul economic financiar în colaborare cu Ocolul Silvic  
Borsec. 
 

                               Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei 

orașului Borsec, județul Harghita 

 

                               Art.5.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează; 

                                          Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                          Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
         

          Ocolului Silvic Borsec; 
 

 
 
  Borsec, la 14  august  2020  

 
 

         
                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                       Balazs Tibor 


