ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 75
DIN 25.09.2019
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, actele de punere in valoare si preturile din a.p.v.
(minime) calculate conform preturilor aprobate de adunarea generala a Ocolului Silvic Privat
Codrii Zarandului Sebis.

-

-

-

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
Initiativa domnului a viceprimarului cu atributii de primar, Demetrescu Radu, exprimata in
referatul de aprobare inregistrat la nr. 6033/19.09.2019
Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 1746/05.09.2019 inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 5759/05.09.2019 prin care solicita aprobarea preturilor de
pornire la licitatie pentru APV nr. 1719, APV n. 1910, APV nr. 1914, conform listelor
anexate
Raportul intocmit de dl. Ulica Adrian, sef serviciu Contabilitate-Buget din cadrul Primariei
orasului Sebis, inregistrat la nr. 6034/2019
Prevederile HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare
În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea regimului
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca
structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului
silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
139/2005 privind administrarea pădurilor din România,
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis
Prevederile art. 129 alin 2 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba pretul de pornire la licitatie de 70 lei/mc, fara TVA, pentru cantitatea
de 792 mc masa lemnoasa, conform APV-ului nr. 1719 Doncenanu, intocmit de catre Ocolul Silvic
Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis.
ART. 2. Se aproba pretul de pornire la licitatie de 80 lei/mc, fara TVA, pentru cantitatea
de 303 mc masa lemnoasa, conform APV-ului nr. 1910 Plesa, intocmit de catre Ocolul Silvic
Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis.
ART. 3. Cantitatea de 1949 mc masa lemnoasa, conform APV-ului nr. 1914 Sauzas, se va
vinde populatiei la un pret care se va stabili ulterior.
ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART. 5. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-S.C. Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis
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