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JUDETUL ARAD
CONSILruL LOCAL AL COMU EI BaRSA

Birsa nh 0257-3277

HoTiRAREA NR.52
din data de 24 octombrie 2019

privind aprobarea, pretului de pornhe la licitatie pentru un volum brut de 360 mc,
materlal lemnos, pe picior, provenit din pddurea proprietatea comunei Barsa

Consiliul local al comunei Barsa, intrunit in gedin!5 ordinar5 in data de mai sus, avand
in vedere:
- nota de fundamentare, intocmitE de c5tre compadimentul flnanciar-contabilitate,
de la nivelul consillului local Barsa, iregistrat5 sub nr.2.460/u.10.2019;
- Actul de punere in valoare (A.P.V.) cu nr.AR - 18786157, din data de 15.10,2019,
a Ocolului Silvic Privat Codrii Z5randului Sebl9, Denumire A.P.V. 1967 Susani 2, prin
care se transmite prelul de referin!5 pentru un volum brut de 360 mc., masd
lemnoas5 pe picior de 16 lei/mc., ce face parte din p5durea comunal5 Birsa;
- prevederile art.129 alin.(1) lit.c), pct. 9 din Anexa 4 la O.U.G. nr.5712019, privind
Codul Adminlstrativ;
- prevederlle art.331 din Legea nr.22712015, privind Codul Fiscal, cu modificErile 9i
complet6rile ulterioare;
- prevederlle ad.4 alin.(1) lit.b),ad.6, alin.(1) - (5), art.15, din Regulamentul de
valoriflcare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicS,aprobat prin
H.G.R. nr.71512017, a9a cum a fost modificatl 9i completat5 prin H.G. nr.55/2019;
- proiectul de hotdr6re initiat de c5tre primarul comunei Birsa;
- avizul favorabll dat proiectului de hot5rare,de cdtre comisia pe domenii de
specialitate de la nivelul consiliului local Birsa;
- votul unanim al celor unsprezece consilleri prezenli, in favoarea proiectului de
hotirare prezentat;

In temeiul art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. fi.5712019, privind Codul Administrativ,

HOTARAgTE:
Art.l-Se aprob5 preful de pornire la licitalie pentru un volum brut de 360 mc.,

material lemnos pe picior. din partida 1967 Susani 2 de 76lei/mc.



3!t

Art.2.-La prelul stabilit pentru materialul lemnos, descris la at.1, se va aplica
T.V.A. cu taxare inversS.

in virtutea contractului de prest:ri servicii silvice incheiat intre consiliul
local BArsa 9i Ocolul Silvic Privat Codrii Z5randului din locatitatea Sebig,se
mandateazl reprezentanlii acestel entitSli si organizeze licitalia pentru vanzarea
materialului lemnos menlionat la ad.1, din prezenta in condiliile stipulate in actele
normative in materie.
Aft,3.-Se imputernicegte, domnul Vicar Viorel, reprezentant al comunei Barsa, in

cadrul Asociatiei Codrii Z5randului, din localitatea Sebit, sA fac5 parte din comisia
constituiti in vederea v6nzSri! prin licitalie a cantitelii de material lemnos arEtat5 in
art.l din prezenta.
Art.4.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se ?ncredinleaz5 primarul comunei

Barsa.
Prezenta se comunic5 cu:

-primarul comunei Barsa;
-Ocolul Silvic Privat Codrii ZArandului;
-Institutia Prefectului -judelul Arad.

PRE9EDINTE DE 9EDI'{TAY
Dinga


