
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR L'ZOZO
aprobarea preturilor de referintd pentru anul de productie- 2020 a masei lemnoase din fondulforestier
proprietatea comunei Baia de Cris, a tipului licitaliilor de masa lemnosi pentru anul2020, precum 9i" 

aprobarea listei cu partizi pentru anul 2020 si a modului de valorificare si exploatarea a acestora

Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara;

Avind in vedere:
- Referatul de aprobare nr.7812811i.12.2019 la prorectul de hotarire privind aprobarea prelurilor de

referinld pentru anul de productie- 2020 a masei lemnoase din fondulforestier proprietatea comunei Baia

de Cris, a tipului licitatiilor de masa lemnosd pentru anul 2020, precum 9i aprobarea listei cu partizi

pentru anul 2020 si a modului de valorificare si exploatarea a acestora , Proiectul de hotarire nr.7612019

privind aprobarea prelurilor de referinli pentru anul de productie- 2020 a masei lemnoase din fondul

forestier oroprietatea comunei Baia de Cris, a tipului licitaliilor de masa lemnosd pentru anul 2020,
\* precum 9i aprobarea listei cu partizi pentru anul 2020 si a modului de valorificare si exploatarea a

acestora si totodata analizind adresele nr.10000/2658/GHC/29 .11.2A19 si nr.

1 0000/2788 I GHC I 2.1 2.2019a Directiei Silvice H unedoara-Ocolu I Silvic Brad

-raportul compaftimentului de resort nr.8128121'01 2020
-avizul comisiei pentru agricultura,activitati economico.-financiare,amenajarea teritoriului si

urbanism nr.B I 28 I 27 .01 .2020
Avind in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa

nr .24 l200O,re repu bl i cata cu mod ifica rile si completarile u lterioare

Avind in vedere art..7 alin.2 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia

publica ,republicata
ln confotmrtate cu prevederile art..62 din Legea nr.4612008 privind Codul Silvic-republicata cu

modificarile ulterioare ,ale art.4 din anexa la HG nr.71512017 pentru aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,cu modificarile si completarile aduse

prin HG nr.55/2019
ln temeiul prevederilor ale art,129 alin.2lit.c si ale art.196 alin.llit.a din din OUG nr.5712019

privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba preturile de referinta pentru anul de prodctie 2020 a masei lemnoase pe picior pe

specii,pe grada de accesibilitate si pe sortimente,conforn anexei nr.1

Rrf Z Se aproba lista cu partizi pentru anul 2020 conform anexei nr.2

Art.3 Se aproba pretul de pornire la licitatia pentru masa lemnoasa pe picior,organizata de catre

Directia Silvica Hunedoara astfel:
-pentru partida 1064l Valisoara(Rarrtura),cu o valoare a APV-ului de 2607,95 lei,adica 49,21leilmc si un

volum de 53 mc;
-pentru partida 1 1 199 Bara de Cris(ACCI),cu o valoare a APV-ului de 5180,35 lei,adica 89,32 lei/mc si un

voium de 58 mc;
Art.4 Se aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior pentru anul 2020:licitatie publica cu

preselectie si prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sig. ilat

Art.S Se aproba exploatarea in regim-silvic a cantitatii de masa lemnoasa prevazuta la art.2 in

baza actului de punere in valoare nr. 10641 Valisoara(Rarituia), conform anexei nr.3, actului de punere in

valoare nr. 11199 Baia de cris(Accidentala l), conform anexei nr.4,



Art.6 Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitatie publica se vireaza

prin Ocolul Silvic Brad in conftrl de venituri provenite din vinzari la bugetul local al comunei Baia de Cris

Art 7 Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarire

Art.B prezenta hotarrre poate fr contestata in termenul si conditiile Legii nr.55412Q04 a

contenciosul ui admi nistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Ar1.9 prezenta hotarire se comunica: Primarului comunei Baia de Cris,lnstitutiei Prefectuluijudetul

Hunedoara,Ocolului Silvic Brad si se aduce la cunostiinta publica prin afisarea acesteia la sediul

Primariei Baia de Cris
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