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HOTĂRÂREA 
nr. 14  din  24 februarie 2017 

 
privind aprobarea solicitării  adresată Ocolului Silvic Vătava, pentru marcarea unui  nr. de  arbori, 
corespunzator cu starea arboretului, in volum de maxim 200 m.c., din suprafaţa deţinută de 
comuna Rîciu, pe teritoriul comunei Răstoliţa, cu respectarea normelor legale în vigoare 

 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 35    
din 16.02.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Vâzând exunerea de motive nr. 619  din  16.02.2017 întocmită de primarul comunei Rîciu la 
proiectul de hotărâre, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Titlul de Proprietate nr.10005/03.03.2004 prin care este stabilit dreptul de proprietate  a comunei 
Rîciu, pentru suprafaţa de 6,0 ha de pădure precum şi pălanul de amplasament şi delimitare a 
corpului de proprietate; 
Extrasul CF  pentru informare  nr.556/N/Răstoliţa privind suprafaţa de 60000 mp de teren forestier 
extravilan; 
Hotărârea nr. 11/2008 privind asocierea Consiliului Local al comunei Rîciu, cu Consiliul Local al 
comunei Răstoliţa, pentru administrarea în regim silvic a suprafeţei de 6 ha pădure proprietate 
publică; 
În baza prevederilor: 
Art. 62 alin.(1-2) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic; 
Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnons; 
Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a 
arborilor sau a unor loturi de arbori; 



Ordinului nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul 
de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor 
loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.346/2011; 
 
În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), art.45, alin. 3),  coroborat cu art.115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă solicitării  adresată Ocolului Silvic Vătava, pentru marcarea unui  nr. de  arbori, 
corespunzator cu starea arboretului, in volum de maxim 200 m.c., din suprafaţa deţinută de 
comuna Rîciu, pe teritoriul comunei Răstoliţa, cu respectarea normelor legale în vigoare 
Art.2. (1) Exploatarea masei lemnoase se va face după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi 
predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport ale materialului lemons. 
           (2) Exploatarea masei lemnoase se va face doar de operatori economici atestaţi de către 
comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul 
forestier recunoscută la nivel naţional. 
Art.3.La operaţiunea de marcare va participa şi un delegat al Primăriei comunei Rîciu, care va semna 
Procesul verbal de marcare. 
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Rîciu, dl Ioan Vasu să semneze contractul de exploatare 
şi efectuarea demersurilor pentru prelucrarea masei lemnoase în lemn de construcţii: cosoroabe, 
grinzi, capriori, corni, dulapi, scandură, lateţi. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
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