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.IUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BaRSA

Rouiltl+jud.Arad,@m.Bersa ff 2OOteI/Fdx o257-3217o7,E - maill:prinartabirsa @
yahoaaom,

HOTi Ri REA NR.26

din dab de 24 aprilie 2020

privind aprobarea pretului de pomire la licitatie pentru un volum brut de 563
mc, material lemnos pe picior, precum 9i pretul de venzare pentru un volum de
material lemnos, ca lemn de foc, volum de matrial lemnos, provenit din pddurea

proprietatea comunei BA rsa

consillul loca al comunei Barsa, judelul Arad, intrunit in gedin!5 ordinard
astSzi, data de mai sus, avand in vedere :

- nota de fundamentare, intocmit5 de c5tre compartimentul buget-finanle 9i
contabilitate,de la nivelul consiliului local Birsa,inregistrat5 sub
nr.955176.04.2020;

- actul de punere in valoare(A.P.V.) NR. AR-18786157/13.04.2020, intocmit,
de c5tre reprezentanlii Ocolului Silvic Codrii Z5randului Sebig, pentru partida
nr.2069"Nisipul Galben'i prin care se transmite pr4ul de referinlA pentru un
volum brut de 563 mc., mas6 lemnoasE pe plclor de 61 lei/mc., ce face parte din
pidurea comunalS Barsa, precum gi actul de punere in valoare)A.P.V. NR. AR-
18786L57109.04.2020, nr.588/09.04.2020, pentru un volum de material lemnos
brut de 755 m.c. din care se scad varfurile, 51 m.c., din paftida 2068 ,,Valea
Pruniqor,,9i aceasta fiind cuprinsd ?n pidurea comunei Birsa;

- prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. n .5712019, privind Codul
Administrativ;

- prevederile art,1. alin.(1) llt.q, art.4,art.6 alin.(1) - (5), din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondulforestier proprietate publicS,aprobat prin

P'.G.R. N.715120L7, a9a cum a fost modificat5 9i completati prin H.G.R.

ff.5512019i
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- votul unanim al celor unsprezece consllieri prezenli, de aprobare a
proiectului de hot5rare;

In temeiul art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. ff.5712019, prlvind codul
Administrativ:

HOTiRAgTEI
Art 7.-Se aprobe prelul de pornire la licitalie pentru un volum brut de 56J
m,ct material lemnos pe plcior, din partida 2069 ,,Nisipul Galben,, de 67
lei/mc.
Art 2.+a Ve.tul stabilit pentru materialul lemnos, descris la aft.1, se va aplica

T.V.A. cu taxare inversi.
in virtutea contractului de prestiri servicii sllvice incheiat intre consiliul

local Barsa gi Ocolul Silvic Privat Codrii z6randului din localitatea Sebig,se
mandateaz5 reprezentanlii acestel entit5ti # organizeze licitalia pentru
vanzarea materialului lemnos menlionat la art.1/ din prezenta in condiliile
stipulate in actele normative in materie.
/rf,3, -(1) Se aprob5 prelul de vanzare, pentru lemnulde foc, ce rezultt din
exploatarea,unui volumul brut de 755 m.c.,volum net de 704 m.c.(scdzend
Vf.51 m.c.), cuptinsin Partda nr.2068,,Valea Prunis.ori din pddurea
proprietatea comunei Birsa, la suma de 90.,14 lei/m,c., inclusiv T.V.A.

(2) La prqul de v6nzare a materialului lemnos, menlionat la alin.1), se
adaug6 costul exploatarii acestuia, rezultat in urma parcurgerii procedurii de
achizilie publict pentru acest serviciu.
in virtutea contractului de prestAri servicii silvice incheiat intre conslliul

local Barsa 9i Ocolul Silvic Privat Codrii ZErandului din localitatea Sebig,se
mandateazA reprezentan-tii acestei entiteli sA organlzeze licitalia pentru
vanzarea materialului lemnos menlionat la art.1, din prezenta in condiliile
stipulate in actele normative in materie.
,4d,4,5e imputernicegte, domnul Vicar Viorel, reprezentant al comunei Barsa,

in cadrul Asocialiei Codrii ZErandului, din localitatea Sebig, si facE parte din
comlsia constitultS in vederea vanzerii prin licitalle a cantitSlii de material lemnos
arStat5 in art.1 dln prezenta.
ArLS - Cu ducerca la indeplinire a prezentei se incredinleaz5 primarul comunei

Bersa.
Prezenta hotirAre se comunici cu:

- Prlmarul comunei Barsa;
Institulia Prefectului - judelul Arad;
domnul Vlcar Viorel.
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PRE9EDINTE DE SEDINTi,
Lung Andrf cosmin


