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HOTĂRÂREA NR. 93 
din 10 octombrie 2016 

 
 

privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 10 octombrie 2016;        
Având în vedere: 

      -Expunerea de motive a primarului  municipiului  Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 21999 din 06.10.2016; 

     -Raportul Direcției tehnice și urbanism al primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc  înregistrat la nr. 21998 din 06.10.2016; 
             -Prevederile art. 1 alin (1) lit. p) art. 4 alin (1) lit. b),  art. 12 lit. b), art. 19 alin. 
(1), art. 20 alin. (5), art. 25 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României 
numărul 617 din 31 august 2016; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
 

 Art.1.Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc este „masă lemnoasă pe picior”. 
 Art.2.Prețul de pornire la licitație a masei lemnoase provenite din produse 
principale, tăieri de conservare și produse accidentale I este prețul stabilit prin Actul de 
Punere în Valoare a masei lemnoase, majorat cu 30 %. 
 Art.3.Prețul de pornire la licitație a masei lemnoase provenite din produse 
secundare, tăieri de igienă și produse accidentale II este prețul stabilit prin Actul de 
Punere în Valoare a masei lemnoase, majorat cu 20 %. 
 Art.4.Se aprobă caietul de sarcini în vederea participării operatorilor/grup de 
operatori economici la licitația de vânzare a masei lemnoase pe picior, de tip licitație în 
plic închis, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5.Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 138/2015 privind constituirea comisiei de 
preselecție și a comisiei de licitație/negociere pentru vânzarea materialului lemnos din 
fondul forestier aparținând municipiului Câmpulung Moldovenesc către operatori 
economici/grup de operatori economici atestați și  Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 32/2016  privind aprobarea metodologiei de 



calcul a prețului de pornire a masei lemnoase ce se vinde prin licitație publică către 
operatori economici/grup de operatori economici atestați, provenită din fondul forestier 
proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
 Art.6.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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