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HOTĂRÂREA NR

Privind vânzarea la licita
prin picior în cantitate de 68 mc

Consiliul Local al Comunei

Având în vedereExpunerea de motive 
lemnoase prin picior în cantitate de 68 mc din partida nr.: 11602
Comunei Ulieș, Decontul de cultura pădurilor nr.: 1213/23.05.2018 în
privat Odorheiu Secuiesc, Calculul pre
Ocolul silvic Privat Odorheiu Secuiesc 
înaintat de Ocolul silvic Privat Odorheiu Sec

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei
domeniului public și privat, agricultur

În conformitate cu prevederile
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile
silvic, republicată cu modificările 

Ținând seama de prevederile art. 123 al. (2
publică locală republicată cu modificările 

În temeiul prevederilor
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 1.Consiliul local hotărâ
actul de punere în valoare numărul: 11602
va fi vândută prin licitația este de 68
65m3 și gorun în cantitate de 3m

Art. 2.Prețul de pornire

Art.3. Materialul lemnos va fi vândut pe picior 
exploatarea acestuia. 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 31/24.05.2018 

Privind vânzarea la licitație publică a masei lemnoase 
in picior în cantitate de 68 mc din actul de punere în valoare nr. 11602

Local al Comunei Ulieș, 

Având în vedereExpunerea de motive primarului privind vânzarea la licita
lemnoase prin picior în cantitate de 68 mc din partida nr.: 11602, ini

Decontul de cultura pădurilor nr.: 1213/23.05.2018 înaintat de Ocolul silvic 
privat Odorheiu Secuiesc, Calculul prețului de pornire a licitației masei lemnoase înaintat de 
Ocolul silvic Privat Odorheiu Secuiesc și Actul de punere în valoare din data de 22.05.2018
înaintat de Ocolul silvic Privat Odorheiu Secuiesc 

vizul favorabil al Comisieide specialitate pentru administrarea 
și privat, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

În conformitate cu prevederile art. 4 al. (1), art. 6al.(1), art. 12 lit. a), art. 20
715/2017, pentru aprobarea regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările 

Având în vedere prevederile art. 59, art. 62 și art. 63 din Legea 46/2008 privind Codul 
silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 123 al. (2) din Legea 215/2001 privind administra
publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. 

temeiul prevederilorart. 36 alin. (5) lit. b), art.115, alin. (1) lit. b) 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

HOTĂRĂŞTE: 

hotărâște vânzarea la licitație publică a materialului lemnos din 
numărul: 11602, prin licitație publică, prin strigare. Volumul care 
este de 68 m3. Alcătuită din speciile: pin silvestru în cantitate 

și gorun în cantitate de 3m3. 

rnire a materialului lemnosla licitație publicăva fi

Materialul lemnos va fi vândut pe picior și va fi în sarcina cump

 

ă a masei lemnoase  
nr. 11602 

primarului privind vânzarea la licitație publică a masei 
, inițiată de primarul 
aintat de Ocolul silvic 

țului de pornire a licitației masei lemnoase înaintat de 
și Actul de punere în valoare din data de 22.05.2018 

pentru administrarea 
și urbanism; 

, art. 12 lit. a), art. 20 al. (5)din 
pentru aprobarea regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și completările 

Legea 46/2008 privind Codul 

din Legea 215/2001 privind administrația 

1) lit. b) din Legea 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ă a materialului lemnos din 
prin strigare. Volumul care 

le: pin silvestru în cantitate de 

publicăva fi de 199 lei/m3. 

și va fi în sarcina cumpărătorului 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
 

Art. 4. Prezentei Hotărâri se anexează anun
caietul de sarcini (anexa nr.: 2) care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
primarul Comunei Ulieș domnul 

Art. 6.Prezenta hotărâr
Sandor,Ocolului Silvic privat Odorheiu Secuiesc,
Harghita. 

 

 Președintele ședinței

 Bara Sandor 

  

  

 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

Prezentei Hotărâri se anexează anunțul de licitație public
caietul de sarcini (anexa nr.: 2) care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
domnul Gyorgy Sandor. 

otărâre se comunică primarului Comunei
Ocolului Silvic privat Odorheiu Secuiesc,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

 

ședintele ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Kulcsar Eva

 

țul de licitație publică (anexa nr.: 1) și 
caietul de sarcini (anexa nr.: 2) care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

primarului Comunei Ulieș Gyorgy 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Kulcsar Eva 


