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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTARAREA NR. 6 
Din data de 28.01.2021 

privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 
2021, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic "Ciucas" R.A, ce 
se poate valorifica pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local 
finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor 

fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si 
fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, 

conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic "Ciucas" RA; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, in data 
de 28.01.2021, orele 15:30; 

Analizand Proiectul de Hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, intocmite de catre dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Beschea Severius-Florin; 

Vazand solicitarea înaintata de Ocolul Silvic « Ciucas » R.A Tarlungeni, inregistrata la 
Primaria Comunei Tarlungeni cu nr. 633115.O1.2021 ; 

Conform art. 1 O, alin. 2, lit. a si lit. b, art. 59, alin. 1 si 2, art. 62, alin.2 din Legea 46/2008 
privind Codul Silvic, prin care este reglementat regimul silvic si administrarea fondului forestier, 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile art. 4, art. 6, alin. 3 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate 
publica si a Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior care se 
recolteaza din fondul forestier proprietate publica al Comunei Tarlungeni, aprobata prin HCL 
Tarlungeni nr. 74/18.12.2020; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g şi art. 196, alin (1), lit.a), art. 243, 

alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTARASTE: 

Art. 1 : Se aproba volumul de 31.700 metri cubi masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de 
foc, pentru anul 2021, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic 
"Ciucas" R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor 
de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor 
fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, 



asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, 
conform Anexei la HCA nr. 1/15.01.2021 înaintate de Ocolul Silvic "Ciucas" RA, astfel: 

(1) 19.700 metri cubi pentru valorificare catre agenti economici, la licitatii ca masa 
lemnoasa pe picior si fasonata la drum auto; 

(2) 12.000 metri cu bi in vederea valorificarii in mod direct pentru nevoi locale (consumul 
propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de 
stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice 
autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si 
fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier -
Ocolul Silvic "Ciucas" RA Tarlungeni, Jud. Brasov), care va fi repartizat astfel: 

• (2.1) 11.250 metri cu bi - consumul propriu al persoanelor fizice, persoanelor fizice 
autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si 
fundatiilor cu adresa/sediul social pe raza UA T Comuna Tarlungeni; 

• (2.2) 600 metri cubi - consumul unitatilor de invatamant de pe teritoriul UAT Comuna 
Tarlungeni; 

• (2.3) 50 metri cubi - consumul propriu al administratorului fondului forestier, Ocolul 
Silvic "Ciucas" RA; 

• (2.4) 100 metri cubi - nevoile proprii ale colaboratorilor Ocolului Silvic "Ciucas" RA, 
care nu au sediul pe raza UAT Comuna Tarlungeni. 
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Ocolul 

Silvic "Ciucas" R.A Tarlungeni, Jud. Brasov. 
Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi « pentru », O 

«împotriva» si 1 abtinere din numarul total de 17 consilieri in functie, 14 consilieri fiind prezenti. 
Art. 4: Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 
• Ocolului Silvic « Ciucas » R.A.; 
• Spre afisare. 

Art. 5: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Nr. DATA 
Semnătura persoanei 

Crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

procedura 

o. 1 2 3 
-

1. Adoptarea hotărârii 28/01/2021 ~ 
2. 

Comunicarea către Primarul 
01/02/2021 ii)-_ Comunei Tărlungeni 

3. 
Comunicarea către Prefectul 

..... ./01/2021 J)~ judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică .„ . . ./01/2021 www.comunatarlungeni.ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 
celei cu caracter individual -- --

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
28/01/2021 ---oroduce efecte iuridice, duoă caz 


