ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.47/29.06.2017
privind marcarea cantităţii de 800 mc. lemn fag din
pădurea comunală ,, Hotar” şi stabilirea destinaţiei acesteia
Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, intrunit in sedinta ordinara;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind marcarea cantitatii de 800
mc.lemn fag din pădurea comunală ,, Hotar ‘’şi stabilirea destinaţiei acesteia; referatul nr. 2985 din data
de 23 .06. 2017 întocmit de către Opriţa Gheorghe referent în cadrul compartimentului agricol; rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
- art.60 alin.(5) lit.c din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată si actualizată;
- art.4 alin.(1) lit.b si art.7 din Anexa la H.G. nr. 617/2016, pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
In temeiul art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
Hotărăşte
Art.1. Aprobă marcarea şi punerea în valoare a cantităţii de 800 mc.lemn fag din pădurea comunală
,,Hotar’’.
Art.2. Aprobă vânzarea prin licitaţie publica către agenţii economici, a cantităţii de 800 mc.lemn fag.
Art.3. Prețul de pornire al licitatiei este de 150 lei / mc.lemn fag pe picior.
Art.4. Lucrările silvo-tehnice vor fi efectuate de către Ocolul Silvic Valea Arieşului în baza
Contractului de prestări servicii existent.
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile
de la comunicare.

Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar – contabil;
Compartimentului agricol;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Goia Emil

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

