
 

Nr.6720/20.10.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu vegetație forestieră a Primăriei 

comunei Cernat  92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii  

 

 

Văzând actul de punere în valoare, întocmit de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, 

nr.2100138906470, J1290 și APV 2100138906160, J1271 

 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit. b), art.12, art.13, art.19, art.20, art.21, art.30 și 

art.42 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017,  

 în temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. d),  alin. (7), lit.r), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

Art.1.  Se aprobă exploatarea în regie proprie din  teren cu vegetație forestieră, din proprietatea  

publică a comunei  Cernat, 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii, aprobat prin APV 

nr.2100138906470, J1290 și APV 2100138906160, J1271. 

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Cernat. 

 

 

Cernat la 20.10.2021 

  

Primar  

Rakosi Arpad 
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Nr.6721/20.10.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărăre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu 

vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat  92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii  

 

 

 

În calitatea de administrator al patrimoniului public și privat al comunei Cernat, Consiliul 

Local adoptă hotărâri cu privire la utilizarea eficientă a bunurilor, pentru realizarea obiectivelor 

autorității publice locale, pentru dezvoltarea durabilă a localității. 

 În anul 2021 Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc a marcat 92,41  mc masă lemnoasă ce se 

pot recolta din fondul forestier proprietatea publică a comunei Cernat, județul Covasna, situat în 

afara fondului forestier.   

Cantitatea de 92,41 mc lemne de foc stabilit prin APV nr. 1487299-CV-25555473/7166 

este o cantitate mică a cărui exploatare este permis de Ocolul Silvic Privat Tg.Secuiesc în regie 

proprie pentru nevoi proprii.         

 Lemne de foc provenit din exploatare nu va fi valorificat prin licitație publică ci se 

folosește de instituție pentru nevoi proprii, respectiv pentru încălzirea sediului Primăriei Cernat. 

 În acest context am iniţiat proiectul de hotărâre cu rugămintea ca să analizaţi şi să 

aprobaţi în forma în care este prezentat cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu din luna octombrie 

2021, adoptând o hotărâre în acest sens. 

  

Cernat la 20.10.2021 

 

Primar  

Rakosi Arpad 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 60/2021 

privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu vegetație forestieră a Primăriei 

comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii  

 

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna 

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Cernat, pentru 

susținerea proiectului de hotărăre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu vegetație 

forestieră a Primăriei comunei Cernat, 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii  

Văzând actul de punere în valoare, întocmit de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, 

nr.2100138906470, J1290 și APV 2100138906160, J1271 

 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.b), art.12, art.13, art.19, art.20, art.21, art.30 și art.42 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017,  

 în temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. ”d”,  alin. (7), lit.”r”, coroborat cu art. 196 alin. (1) 

lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

Art.1.  Se aprobă exploatarea în regie proprie din teren cu vegetație forestieră, din proprietatea  

publică a comunei Cernat, 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii, aprobat prin APV 

nr.2100138906470, J1290 și APV 2100138906160, J1271. 

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Cernat. 

 

Cernat la 27.10.2021 

 Preşedintele de ședință      Contrasemnează 

        Dimény-Haszmann Orsolya                 Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 

 

 

 

 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu ședințele consiliului local 
1 ex.la viceprimar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

1 ex.la afişare  
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Nr.6722/20.10.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu 

vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii  

 

 

 

 

 

Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în compartimentul de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reținut că este întocmit 

în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.     

 Conform prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(7), lit.”r” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condțiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: punerea în valoare, în 

interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale, în 

care se încadrează și lemnele de foc provenit din terenuri cu vegetație forestieră în afara fondului 

forestier.           

 Văzănd cantitatea aprobată prin APV nr.2100138906470, J1290 și APV 2100138906160, 

J1271, a cărei exploatare se poate face în regie proprie. 
 În contextul celor de mai sus consider ca proiectul de hotărăre sus citat este întemeiată, pe 

care în baza prevederilor art. 136 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare 

din luna octombrie 2021. 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

Dezsi Reka Maria 
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Nr.6846/26.10.2021 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul 

cu vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi 

proprii 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului 

și urbanism, protecția mediului și turism, la data de  26.10.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul 

cu vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc pentru nevoi proprii. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                 Mágori István    Lukács Tibor Attila 
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