ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL
H OT A R A R E A NR.17/2022

aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase din fondul forestier
proprietatea comunei Baia de Cris și a tipului licitațiilor de masa lemnosă pentru anul 2022
Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara;
Avind in vedere:
- Referatul de aprobare nr.10/28/11.02.2022 la proiectul de hotarire privind aprobarea prețurilor de referință
pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Baia de Cris și a
tipului licitațiilor de masa lemnosă pentru anul 2022 și totodată analizind adresa nr.14021/14.12.2021 a
Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad
- Proiectul de hotărâre nr.10/2022 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a
masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Baia de Cris și a tipului licitațiilor de masa
lemnosă pentru anul 2022
- raportul compartimentului de resort nr.17/28./10.03.2022
- avizul comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism, nr.
21/31/17.03.2022
Avind in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare
Avind in vedere art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica ,republicata
In confotmitate cu prevederile art.60 alin.5 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicata cu
modificarile ulterioare ,ale art.1 lit.r, art.4 si art.6 din anexa la HG nr.715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,cu modificarile si
completarile aduse prin HG nr.55/2019
In temeiul prevederilor ale art.129 alin.7 lit.s si ale art.196 alin.1 lit.a,art.243 alin.1 lit.a din din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prețurile de referință pentru anul de prodctie 2022 a masei lemnoase pe picior pe
specii,pe grad de accesibilitate si pe sortimente,conforn anexei nr.1 care face parte integrantă la prezenta
hotărâre
Art.2 Se aprobă tipul licitațiilor de masă lemnoasă pe picior pentru anul 2022:ca fiind licitatie publica
electronică
Art.3 Prezenta hotarire poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.4 Prezenta hotarire se comunica: Primarului comunei Baia de Cris,Institutiei Prefectului judetul
Hunedoara,Ocolului Silvic Brad si se aduce la cunostiinta publica prin afisarea acesteia la sediul Primariei
Baia de Cris
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
OANA SORIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA
BAIA DE CRIS 21.03.2022

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR.______/_____________
Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

0

1

2

3

1

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut,
prin vot deschis, cu majoritate:
□ simplă

□ absolută

□ calificată

Art.5 lit. ee)
Art.5 lit. cc)
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___ Voturi pentru:___ Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Abţineri:___
Abţineri:___
Nu a votat:____
Nu a votat:____
Nu a votat:____

______/__/_____

2

Comunicarea către primar

______/__/_____

3

Comunicarea către prefectul judeţului

______/__/_____

4

Aducerea la cunoştinţa publică

______/__/_____

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

______/__/_____

6

Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după
caz

______/__/_____

