
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

NR.262/202
Privind aprobarea  listei  de  licitaţie,  a tipul`ii  de

pornirc pent" licitaţia de masa  lemnoasa fasonata ce se văloririca din  fond`H forestier
____ .,--    Ţ`    -`    1,.   yţ`+.   ..`,.     \

i]roprietate publică  a  Municipiului  Sebeş -   i)roducţia  anuhii 2021

valorificare,   (le  licitaţie  şi  a  preţurilor (lc

CoiisHiul  ljocal  al  Municipiiiliii  Sebeş,judeţul  Alba;

Întruiiit   în  şedi"  publică  ordinară  diii  data  de  30.09.2021,  ora  13,00;

Li"   în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  listei  de  licitaţie,  a  tipiilui  de
valorificarq    de  licitaţie  şi  a  preţurilor  de  pornire  pentru  lici.taţia  de  masa  lemiioasa  fasonata  ce  se

valorifica di.i`  fondul  forestier  proprietate  publică a  Miinicipiului  Sebeş  -   prodiicţia  anuliii  2021 ;

Având  în vedere:
-Referatul  de  aprobare  nr.68818/16.09.2021   a  iniţiatoruhUa proi.ectiH  de  hotărâre;

•      Adresa  Ocom  S"  Sebeş  R.A.nr.3330/16.09.202l,  înregîstrată  la  Prjmăria  MiHiicip"

Sebeş  siib  nr.68695/14.09.202 I ;
-       Adresa  Oco"  S"  Sebeş  R.A.  nr.  3514/24.09.2021,  înregi.strată  la  Priniăria  Miiiiici.pi`ilm

Sebeş  siib  nr.  71506/24.09.2021 ;
-Raportul  despecialitate  nr.3405/17.09,202l  al  ocomi  sUvic  sebeşR  A;

-       Procesiil  verbal  de  afişare  a  proiectului  de  hotărâre  nr.3066/26.08.202l;

-Rapor"e  speciatitate  nr.69697/269/20J)9.202l  al  Direcţiei  veiiitiiri,  raportul  de specia"

nr.69696/17.09.202l    al   BCJATDA   şi   raportul   de   specialitate   nr.71517/24.09.202l    al   dliii

Biinea    lonel    şi    al    dlui    Ekari    Felix    din    cadrul    aparatului    cle    specialitate    al    Primarum

Municipiului  Sebeş;

Văzând  prevederile  H.C.L.  nr.  236/2020  privind  aprobarea  preţurilor  de  referintă  revizuite

pentrii  pi.oducţia  anum  2021 ;
Prevederile   art.l     lit.ci)   si    x).    art.4   aliii.(l),   arm    lit   a),   arm    si   art.20   aliii.(5)   dri

"Regiilamei"  de  valorificare  a  masei  lemnoase  diii  fondul  forestier  proprietate  publică"  aprobat

prm  HG  715/2017;

Având   aviziH   iir.578/202l    al   Comisiei   pentru   agricultură,   silvicultiiră,   protecţie   mcdiu

moniimente  naturale  şi.  turism  şi  avizul  nr.579/202l   al  Comisiei  de  studii  prognoze  ecoiiomico-

sociale,  biiget  finanţe  din  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş;

În  temeiti  prevederilor art.129  alin.  (3)  Iit.  d)  privind  Codm  administrativ,   cu  modificărib

şi  completările  ulterioare;

Jn   baza      art.139

completările  ulterioare;
din   OUG   57/   2019   privind   Codul   admitii.strativ,      cu   modificările   şi

HO TĂRĂSTE
Pagi,,a   '   dill  2



Ar±;±  Se  aprobă  lista  de  ]icitaţie  ce  se  valorjfica  din  fondiil  forestier  proprietate  piiblicti  a
Mimicipiuliii  Sebeş,  conform  Anexei  nr.1  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta liotărâre.

Ar!±  Se aprobă valorificarea ca masă  lemnoasă fasonata prin  licitaţie  publică  cii  strigare  a
partizi  din  ]ista  menţionată  la  art.1.

Ar!;3  Se  aprobă  preţurile  de  poriiire  la  licitaţie  pentru  partida  din   lista  meii{ionată  la  art  1
coiiform  Aiiexei  nr.1  ce  face  parte  integraiită diii  prezcnta  hotărâre.

Ai±î4   Ducerea  la îndeplinit.e  a prezentei  rcvine  Ocolului  Silvic  Sebeş  R.A

Ai!;ş  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  cătrc  persoanele  îndreptătite,   În  temeiul   şi  În
conditiile  prevăzute  de  Legea  iir.554/2004,  privind  contenciosul   administrativ,  cu  iiiodificările  şi

completările  ulterioare.

Ţ::z:n,ta. I:ot.ărâr: v{i fi afişytă, se va publica pe siie-ul primăriei şi în  M()nltorul ofici(dal  Municli)iului Seheş şi se comunlcă:
-Instituţiei  Prefectuliii  Judeţului  Alba

-Primariilui  Municipiului  Sebeş;

-Viceprimarului  Municjpiului  Sebeş;

-Arhitect -şef;

-Compartimentiilui  Patrimoiiiu  şi  Transport;

-Biroiim  Contencios  -Juridi.c,  Administraţie,  Transpareiiţă  Decizională  şi  Arhivă;

-Ocoluluî  Silvic   Sebeş  R.^;

-D-1ui.  Felix EKART -JELMĂREAN;

-D-lui  loan  BUNEA

Sebeş  la 30.09.2021

PREŞEDINTE
Consilier local, :3pşE%[vNi,F#F;
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