ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 19/2020
cu privire la valorificarea masei lemnoase provenite din tăieri de îngrijire –rărituri,
conform amenjamentului silvic
Consiliul Local al comunei Cămărzana
Având în vedere:






Referatul de aprobare nr. 2412/25.06.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 2413/25.06.2020,
întocmite de primarul comunei Cămărzana
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
Adresa nr. 2986/23.06.2020 a Ocolului Silvic Ardud R.A. și Actele de punere în valoare nr.
1593045-SM-27389563 și nr. 1645908-SM-27389563
Prevederile art.12 alin.(1) Legea nr.46/2008 - Codul silvic republicat cu modificările și
completările ulterioare
Prevederile art.1 lit.”x” coroborate cu art.6, art.20 alin.(5) din HG 715/2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.139 alin. (3) lit.”g”, art.196 alin.(1)
lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Se aprobă valorificarea către populație, prin prestări servicii, procedură SICAP, a unei
cantități de 47,00 mc, masă lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire – rărituri, conform
amenajamentului silvic, astfel:
- Partida 1593045 Sr, în volum de 47,00 mc, u.a. 34B,D,E,F .
(1) Se aprobă valorificarea ca și masă lemnoasă pe picior, a unei cantități de 259,00 mc,
masă lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire – rărituri, conform amenajamentului
silvic, astfel:
- Partida 1645908 Sr, în volum de 259,00 mc, u.a. 31D.
(2) Prețul de pornire la licitație este de 200 lei/mc, fără TVA.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Popa Ioan, viceprimarul
comunei Cămărzana.
Prezenta hotărâre se comunică la : Instituția Prefectului - Județul Satu-Mare, Primarul
comunei Cămărzana, Ocolul Silvic Ardud R.A.
Cămărzana: 29.06.2020
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bura Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 10
Prezenți:7
Absenți:3
Pentru:7
Împotrivă:0
Abținere:0

