
 

Nr.1400/01.03.2022 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna 

 

 Primarul comunei Cernat,  

 analizând Adresa nr. 1197/10.02.2022 a Ocolului Silvic Privat Tg. Secuiesc cu privire stabilirea 

volumului de masă lemnoasă, defalcată după natura produselor, ce se pot recolta în anul 2022 din 

fondul forestier proprietatea publică a comunei Cernat, județul Covasna 
 În baza prevederilor: 

• art. 6 alin.(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică din 05.10.2017, 

• art. 129 alin. (2)  lit.c), alin. (6) lit.b), alin. (7) lit.r),  art. 139 alin.  (3) lit.g), 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 volumul de masă lemnoasă ce se pot recolta în anul 2022 din fondul 

forestier proprietatea publică a comunei Cernat, județul Covasna, stabilit și comunicat de Ocolul 

Silvic privat Tg. Secuiesc, prin adresa nr. 197/2022, după cum urmează: 

 Volum total masă lemnoasă.   6733 mc. 

 Din care:    

  Produse principale   4116 mc. 

  Produse secundare   1902 mc 

  Produse de igienă     715 mc 

 
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul ing. Fabian Sandor, 

viceprimarul comunei Cernat. 

 

Cernat 01.03.2022 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 1401/01.03.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 

2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna 

 

Comuna Cernat are în proprietate publică teren cu vegetație forestieră. În cadrul 

programului de reabilitare, curățire și administrare a acestor suprafețe de pădure se face tăieri și 

exploatare materialului lemnos din care se asigură necesarul de lemne de foc al unităților de 

învățământ, administrația publică, sănătate precum și la populație. 

Prin H.G. nr. 715/2017 s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017 

Conform art. 6 (1) din Regulament, Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual 

din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se propune, în 

condițiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor 

amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se aprobă prin hotărâre a consiliului 

local. 

Masa lemnoasă prevăzută la art. 1 se valorifică în condițiile Regulamentului. Face 

obiectul valorificării, prin modalitățile prevăzute la art. 1 lit. x) din Regulament, volumul de masă 

lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, 

pentru: 

a) consumul populației; 

b) consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la 

bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul 

reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; 

c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate 

publică a unității administrativ - teritoriale respective. 

Ocolul silvic privat Tg. Secuiesc prin adresa 1197/10.02.2022 a comunicat volumul de 

masă lemnoasă, defalcată după natura produselor, ce se pot recolta în anul 2022 din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Cernat.  

În acest context am inițiat proiectul de hotărâre pe care am prezentat, cu rugămintea ca 

după deliberare, să-l aprobați în forma în care a fost prezentat, adoptând o hotărâre în acest sens, 

cu ocazia ședinței ordinare al consiliului local. 

 
 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 17/022 

privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna  

 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de consiliu 

în data de 09.03.2021, 

 Analizând proiectul de hotărâre, şi referatul de aprobare pentru susținerea proiectului de hotărâre, 

privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna.  
Adresa nr. 1197/10.02.2022 a Ocolului Silvic Privat Tg. Secuiesc cu privire stabilirea 

volumului de masă lemnoasă, defalcată după natura produselor, ce se pot recolta în anul 2021 din 

fondul forestier proprietatea publică a comunei Cernat, județul Covasna 
 În baza prevederilor: 

• art. 6 alin.(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică din 05.10.2017, 

• art. 129 alin. (2)  lit.c), alin. (6) lit.b), alin. (7) lit.r),  art. 139 alin.  (3) lit.g), 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 volumul de masă lemnoasă ce se pot recolta în anul 2022 din fondul 

forestier proprietatea publică a comunei Cernat, județul Covasna, stabilit și comunicat de Ocolul 

Silvic privat Tg. Secuiesc, prin adresa nr. 197/2022, după cum urmează: 

 Volum total masă lemnoasă.   6733 mc. 

 Din care:    

  Produse principale   4116 mc. 

  Produse secundare   1902 mc 

  Produse de igienă     715 mc 

 
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul ing. Fabian Sandor, 

viceprimarul comunei Cernat. 

Cernat la 09.03.2022 

 

 Preşedintele de ședință      Contrasemnează 

        Kerekes Janos                     Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţa consiliului local 

1 ex.la primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţului Covasna        

 1 ex.la Ocolul silvic Privat Tg.Secuiesc        

 1 ex.la afişare 
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Nr.1660/07.03.2022 

 

 

 

 

 

A V I Z  
privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna  

  

 

 

 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism, la data de 07.03.2022 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se 

poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, județul 

Covasna  

  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 se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022 

 

Cernat la  

 

 

 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Magori Istvan      Lukacs |Tibor Attila 
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 Nr. Nr. 1402/01.03.2022 

 

 

 

R A P O R T 
privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna  

 

 

 

 

 

 

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

de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masă 

lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, 

județul Covasna am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și 

oportun. 

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna martei 

2022. 

 

 

Cernat la 01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

Dezsi Reka Maria 
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