
Anexa la H.C.L. Nr.13/24.06.2020

REGLULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA ŞI VÂNZAREAMASEI LEMNOASE
DIN FONDULFORESTIER PROPRIETATE PUBLICAACOMUNEI NEGRENI,

CARE SE POATE EXPLOATA INANUL 2020

Cap. I. Cadru general

1. Se aprobă exploatarea unei cantităţi de masă lemnoasă pentru anul 2020, în
volum maxim de 2723 mc, conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, HG 617/2016,
Amenajamentului Primăriei comunei Negreni, a adreselor nr. 448/11.03.2020, nr.
483/18.03.2020 si 507/19.03.2020 de la O.S.Vlădeasa Huedin, precum si a actelor de punere
in valoare pentru anul 2020, la data intocmirii prezentului regulament.

2. La calculul volumului maxim pus in valoare pentru anul 2020 nu se iau in calcul
partizile restante din anii precedenti (partide calamitate, stocuri in rampa).

3. Întreaga cantitate de masă lemnoasă - lemn de foc va fi contractata urmand
procedura de achizitie directa sau procedura simplificata în vederea exploatării de către un
agent economic autorizat pentru partizile destinate populatiei si/sau institutiilor din comuna.
Lucrările de exploatare cuprind operaţiunile de doborât, tras şi apropiat ( la rampă auto).

4. Lemnul din partizile de rarituri si igiena va fi destinat in special vanzarii catre
populatia comunei Negreni si acoperirii nevoilor proprii de incalzit pentru sezonul rece
2020-2021.

5. Lemnul din partizile de principale, sau cele asimilate acestora (DOB I) va fi scos
la licitaţie în vederea furnizării masei lemnoase către agentii economici autorizati in masura in
care lucrul acesta este posibil, adica dupa acoperirea nevoilor de incalzit pentru populatie si
institutii.

6. In vederea asigurarii lemnelor de foc pentru populatie şi institutii se vor putea
aloca si partizi de principale, sau cele asimilate acestora, cu conditia respectarii pretului
minim de referinta specificat pentru fiecare APV.

Cap. 2. Asigurarea lemnelor pentru instituţii

1. Pentru nevoile proprii (încălzit, reparaţii, construcţii anexe din lemn, etc.) ale
administraţiei publice locale, un volum maxim de 320 mc (lemn de fag, răşinoase si diverse,
conformAmenajamentului silvic), cu titlu gratuit.

2. Prelucrarea masei lemnoase destinate instituţiilor publice din comună se va face
în aceleaşi condiţii, prevăzute la alin.3 din Cap. I.

Cap. 3. Asigurarea lemnelor de foc pentru populaţie

1. Pentru populaţia comunei Negreni se asigură lemn de foc provenit din partizile de
rărituri şi igienă, dar si din alte tipuri de partizi, daca va fi cazul, în limita stocurilor
disponibile anual.

2. Cetăţenii comunei Negreni care doresc să achiziţioneze masă lemnoasă, vor
complecta la sediul Primăriei comunei Negreni, Compartimentul Registrul Agricol, o cerere
tip, conform Anexei 1, la prezentul regulament.

3. Cererile depuse vor fi analizate şi aprobate/respinse de către viceprimar, urmând a
fi trecute într-un tabel centralizator în ordinea depunerii lor, conform Anexei 2, la prezentul
regulament.

4. Persoanele care au depus cerere vor fi înştiinţate telefonic de către agentul agricol
al Primăriei comunei Negreni, sau padurar, asupra locului şi datei când viceprimarul comunei
Negreni, casierul primăriei şi pădurarul vor fi în teren pentru a preda meterialul lemnos.

5. Solicitantul care a primit materialul lemnos are obligaţia de achita contravaloarea
materialului lemnos în momentul părăsirii rămpii forestiere şi de a se asigura că deţine
chitanţă fiscală şi avizul de însoţire a mărfii.



6. Solicitanţii care nu au un număr de telefon la care să poată fi contactaţi au
obligaţia de a se informa periodic asupra datelor de ieşire în teren, la sediul Primăriei Negreni.

7. Neprezentarea solicitantului la locul, data şi ora stabilită, atrage după sine
pierderea dreptului de a beneficia de materialul lemnos, aprobat din respectiva partidă,
solicitantul putând depune o nouă cerere.

8. Solicitantul se va prezenta nominal la locul stabilit, putând fi înlocuit numai de
către un membru al familiei, în situaţii excepţionale.

9. Solicitantul va opta obligatoriu pentru una din cele două locaţii, unde se vor
constituii partizi: zona Valea Neportocului ( Muşchiosu) sau zona Valea Negrii.

10. Se aprobă vânzarea unei cantităţi maxime pe an de 3 mc lemn de foc (fag) /
gospodărie (poziţie agricolă) şi 1 mc lemn răşinoase / gospodărie (pozitie agricolă), cu
prioritate la persoanele care nu deţin proprietăţi particulare (pădure) şi nu sunt membrii în
composesoratele urbariale constituite pe raza comunei Negreni, în limita stocurilor
disponibile.

11. Se aprobă depăşirea cantităţii maxime cu 0,5 mc / gospodărie având în vedere
faptul că arborii sunt indivizibili.

12. Solicitanţii care înregistrează datorii la plata cantităţii lemnose de care au
beneficiat anterior, nu li se vor onora cererile prezente până la stingerea datoriilor cu privire la
masa lemnoasă.

13. Preţul de vânzare a materialului lemnos destinat populaţiei este structurat pe specii
de arbori şi categorii, după cum urmează:

a. lemn fag- categoria lemn foc: 160 lei/mc
c. quercinee, div. tari - categoria lemn foc: 160 lei/mc
d. div. moi (mesteacăn, salcie, arin, plop): 120 lei/mc
e. răşinoase- categoria diametru < 24 cm: 180 lei/mc.
f. răşinoase- categoria diametru 24-34 cm: 200 lei/mc.
g. răşinoase- categoria diametru > 34 cm: 220 lei/mc.

Cap. 4. Organizarea licitaţiilor

1. Caietul de sarcini pentru licitaţiile/negocierile ce au ca obiect vânzarea de masă
lemnoasă către agenţii economici autorizati, se va aproba anterior licitaţiei prin hotărâre de
consiliu local.

2. Caietul de sarcini pentru licitaţiile/negocierile ce au ca obiect exploatarea,
prelucrarea şi vânzarea de masă lemnoasă către agenţii economici autorizati, va cuprinde
obligatoriu date referitoare la data şi locul licitaţiei, preţul produsului sau a serviciului prestat,
modalităţi de recepţie a produselor lemnoase exploatate sau prelucrate.

3. Se aprobă comisia de preselecţie, comisia de licitaţie şi comisia de negociere,
privind licitaţiile ce au ca obiect vânzarea materialul lemnos pentru anul 2018, în următorul
format:

Nistor Vlad Daniel – preşedinte, viceprimar
Popa Ionel - membru, consilier personal primar
Criste Vălean – membru, consilier local
Puscas Irinel - membru, consilier local
Dejeu Mircea – membru, consilier local
Haiduc Vasile – membru, reprezentant O.S.Vlădeasa Huedin

Intocmit,
Viceprimar,

Nistor Vlad Daniel

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează secretar general al comunei
Negreni

Saracut Marius-Nicolae Secan Radu


