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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 

pentru aprobarea scăderii cu 10% a prețului de pornire a licitației privind vânzarea unei cantități de 

399 m.c. de masă lemnoasă (specia Plop Euroamerican), proprietatea Comunei Răducăneni, precum 

și pentru aprobarea reluării procedurii de vânzare prin licitație publică 
 

 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de  29 septembrie 2017, 

 Având în vedere : 

- Hotărârea nr. 28/28.04.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni prin care a fost aprobată 

vânzarea, prin licitație publică, a unei cantități de 399 m.c. de masă lemnoasă (specia-plop  

euroamerican)  proprietatea  Comunei  Răducăneni, cu un preț de pornire la licitație de 109 lei/mc, fără 

TVA; 

- faptul că, deși au fost organizare mai multe sesiuni de licitație publică, cantitatea de masă lemnoasă nu 

a fost adjudecată;  

- Actul de punere în valoare – APV 29 Răducăneni nr. 1107122-IS-28/22.12.2016 al Ocolului Silvic 

Răducăneni, precum și Adresa cu nr. 4127/02.08.2017 a Ocolului Silvic Răducăneni, prin care ni se 

comunică faptul că prețul de pornire al licitației pentru fiecare partidă poate fi scăzut sub prețul de APV 

cu cel mult 10% o singura dată pe an; 

- Referatul înregistrat sub nr. 6575RG/2017 al doamnei Aneta Mocanu, consilier în cadrul 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune inițierea unui proiect de 

hotărâre privind aprobarea scăderea prețului de pornire al licitației cu 10% față de prețul prevăzut în 

A.P.V.-ul 29 Răducăneni nr. 1107122-IS-28/22.12.2016 în vederea vânzării, prin licitație publică, a unei  

cantități de 399 m.c. de masă lemnoasă (specia-plop euroamerican) proprietatea Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6742/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

6594/RG/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și 

perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările  

ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 2003 privind  Codul Fiscal; 

-  art. 4, alin.1, lit. a), art. 6, alin. 2, art. 12, art. 13, art. 19, art. 20, alin. 6, art. 25 - art. 29 din H.G. nr. 

617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică; 

- art. 12, alin. 5 din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor; 

- art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005,  republicată, privind protecția  mediului; 

- art. 19 şi art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Se aprobă scăderea cu 10% a prețului de pornire a licitației pentru vânzarea cantității de 

399 m.c. de masă lemnoasă (specia Plop Euroamerican)  proprietatea  Comunei  Răducăneni, față  prețul 

prevăzut în A.P.V.-ul 29 Răducăneni nr. 1107122-IS-28/22.12.2016. 

Art. 2 – Se aprobă reluarea procedurii privind vânzarea către agenți economici, prin licitație 

publică, cu  preselecție, de tipul licitație cu strigare, a masei lemnoase „pe  picior” în cantitate de 399 

m.c., volum brut, cu un preț de pornire al licitației ce se stabilește la valoarea de 98,10 lei/m.c.,  fără 

TVA. 
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Art. 3 – Se aprobă caietul de sarcini cu privire la pregătirea și organizarea licitației pentru 

vânzarea cantității de 399 m.c., volum brut,  masă  lemnoasă „pe  picior”, conform anexei ce face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă pasul de licitare de 5% din prețul de pornire lei/m.c., volum brut, fără TVA. 

Art. 5 – Se aprobă tariful de participare la licitație în sumă de 100 lei, cât și garanția de 

participare (contractare) în sumă de 1.957,10 lei. 

Art. 6 - Primarul comunei Răducăneni va numi, prin dispoziție, comisia de preselecție și cea de  

selecție, în vederea valorificării cantității de masă lemnoasă prevăzută la art.1  din prezenta  hotărâre. 

Art. 7 – Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase prevăzută la art.1 din prezenta  

hotărâre se constituie venit la bugetul local al Comunei Răducăneni.  

Art. 8 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 28/28.04.2017 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni se abrogă.  

 Art. 9 - Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și este  

împuternicit să semneze contractul de vânzare-cumpărare după adjudecare. 

            Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului urbanism și 

amenajarea teritoriului, Compartimentului contabilitate, Compartimentului juridic, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Adoptată astăzi 29 septembrie 2017 . 

 

 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN       
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                                                                                                                                                                  Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni 

 


