ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROIECT HOTĂRÂREA NR.35
din data de 14 iunie 2021
privind stabilirea stabilirea pretului la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de
Mureş
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- adresa nr.1435/14.06.2021 a RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului înregistrată la Primăria comunei Vărădia de Mureş prin care
inaintează actele de punere în valoare din suprafețele pe care a fost accesată – măsura 15 servicii de silvomediu, submăsura 15.2;
- actele de punere în valoare nr. 2100272500730/3634, 2100272500740/3635, 2100272500930/3649

al RPL Ocolului Silvic

Valea Mureşului;
- Prevederile art.60 alin.4, alin. 5 lit.c, art.62 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată cu modificările și completările
ulterioare prevăzute de Legea 133/2015 ;
- prevederile art.4 alin.1 și 2 , art.6 HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit.”b” , art.121, alin.(1) şi alin.(2), art.123, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în funcție, ___
prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de ___ voturi « pentru », 0 voturi « impotriva », voturile exprimându-se prin vot
deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută;
In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
ART.1. Se stabilește pretul la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş din
suprafețele pe care a fost accesată – măsura 15 servicii de silvomediu, submăsura 15.2, după cum urmează:
-

Partida 2100272500730/3634 UP III, u.a.9B, Rărituri, 228 mc, preț conf.APV 46,70 lei – prestări servicii cu atelaje – 90
lei/mc;

-

Partida 2100272500740/3635 UP III, u.a.6, Rărituri, 75 mc, preț conf.APV 46,08 lei – prestări servicii cu atelaje – 90
lei/mc;

ART.2. Se stabilește pretul la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş, după
cum urmează:
-

Partida 2100272500930/3649 UP III, u.a.25B, 26 b,c Igiena, 76 mc, preț conf.APV 41,36 lei – licitatie – 85 ei/mc;

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza R.P.L. Ocolul Silvic Valea Muresului R.A. ,
administratorul fondului forestier al comunei Vărădia de Mureş şi Viceprimarul comunei Vărădia de Mureş .
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad;
- Primarului şi Viceprimarului comunei Vărădia de Mureş;
- RPL Ocolului Silvic Valea Mureşului.
INIȚIATOR,
Primar,
Miculiț Crina

