ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___din __.09.2019
privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din
vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul nr. 17107 din 11.09.2019 înaintată de către domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialiate nr. 17207 din 12.09.2019 întocmit de către Direcția de Servicii
Edilitare;
Văzând avizul nr. __ din __.09.2019 al Comisiei pentru administrație
publică locală, sport și turism, avizul nr. ___ din __.09.2019 al Comisiei juridice
precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din __.09.2019 dat de către
Secretarul general al Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică și ale art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. 7, lit. „j” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă valorificarea lemnelor de foc de esență moale provenite
din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman, după cum
urmează:
 50 m3 – pentru centrala termică, în vederea încălzirii, pe timp de iarnă, a
serelor aflate în proprietatea municipiului Roman;
 114 m3 – pentru cazuri sociale (destinate persoanelor aflate în zona majoră
de risc social);
 30 m3 pentru situații sociale deosebite, la prețul de 50 lei/mc.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 254 din
28.11.2017 se abrogă.
Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Eugen PATRAȘCU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 17107 din 11.09.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din
vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

Prin H.G. nr. 715/2017 s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Acest regulament prevede modul de valorificare, în condiții de eficiență,
a masei lemnoase extrasă atât din fondul forestier de stat, cât și din fondul public
al unității administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 4, alin. (1) din H.G. nr. 715/2017, „Hotărârea privind modul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei
unităţi administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn
fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. (2), de către
consiliul local al acesteia.”
De asemenea, potrivit alin. (4) al aceluiași articol, „Criteriile, volumele şi
priorităţile privind valorificarea masei lemnoase prevăzută la alin. (3) sunt
stabilite de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale care este
proprietarul acestui fond forestier”.
Cum la nivelul municipiului Roman se desfășoară activități de toaletare și
doborâre a arborilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, este
necesară reglementarea modalității de valorificare a masei lemnoase rezultate în
urma acestor operațiuni.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: DIRECȚIA DE SERVICII EDILITARE
Nr. 17207 din 12.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind valorificarea materialelor lemnoase
provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului
Roman
Analizând proiectul de hotărâre și referatul din data de --- înainiate de
Primarul municipiului Roman- dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acesta
îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Cum la nivelul municipiului Roman se desfășoară activități de toaletare și
doborâre a arborilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, este
necesară reglementarea modalității de valorificare a masei lemnoase rezultate în
urma acestor operațiuni.
Din punct de vedele al legalității:
Potrivit art. 4, alin. (1) din H.G. nr. 715/2017, „Hotărârea privind modul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei
unităţi administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn
fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. (2), de către
consiliul local al acesteia.”
De asemenea, potrivit alin. (4) al aceluiași articol, „Criteriile, volumele şi
priorităţile privind valorificarea masei lemnoase prevăzută la alin. (3) sunt
stabilite de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale care este
proprietarul acestui fond forestier”.
Drept pentru care apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun.

Director D.S.E.,
Ing. Costel ENACHE

