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JUDETUL ARAD
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI BARSA

ROMiITIA)ud.Ara4corn.Birsa dr.2q,,let/Fax 0257-3217Lti - naitt:primariabirsa @ yahoo.cot r,

HOTiTiREA NR42
din data de OZ iulie 2020

privind aprobarea, prelului de pornire /a liciblie pentru un volum brut de 908 mc.,
material lemnos, pe picior, provenit din pddurea proprietatea comunei Bersa

Consiliul local al comunei B6rsa, intrunit in gedinti ordinare in data de mai sus, avend
in vedere:
- referatul de aprobare, inregistrata sub nr.1.540/06.07.2020, intocmit de c5tre
primarul comunei Barsa,
- raponul de specialitate, intocmit de c5tre compartimentul financiar-contabilitate, de
la nivelul consiliului local Bersa, iregistrat5 sub nr.1.54U06.07.2020;
- Actul de punere in valoare (A.P.V.) cu nr.AR - t8786f57, din data de 18,06.2020,
a Ocolului Silvic Privat Codrii Z5randului Sebi9, Denumire A.P.V. 2708 Nisipul Galben,
prin care se transmite prelul de referin!5 pentru un volum brut de 908 mc., mas5
lemnoasS pe picior de 54 lei/mc., ce face parte din pSdurea comunalS Birsa;
- prevederile art.129 alin.(1) lit.c), pct. 9 din Anexa 4la O.U.G. nr.522019, privind
Codul Adminlstrativ;
- prevederlle art.331 din Legea fi.22712015, privind Codul Fiscal, cu modific5rile 9i
completSrile ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(1) lit.b).aft.6, atin.(1) - (5). art.15, din Regulamentut de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public5,aprobat prin
H.G.R. ff.715120t7, a9a cum a fost modificatS si completat5 prin H.G. nr.55/2019;
- proiectul de hotiirare iniliat de c5tre primarul comunei Birsa;
- avizul favorabil dat proiectului de hoHrare,de cetre comislile pe domenit de
specialitate de la nivelul consiliului local Birsa;
- votul celor unspreyece consilieri prezenli, in favoarea proiectului de hot5r6re
plezentat;
In temeiul at.196 alin.(1), lit.a) dln O.U.G. nr.5712019, privind Codul Administrativ,

cu modifidri gi complettiri ulterioare,

H O T A R A S T E:



l.u

Art.l-Se aprobS prelul de pornire la licitalie pentru un volum brut de 908 mc.,
material lemnos pe picior, din padida 2108 Nisipul Galben de 70lei/mc.
Ad.2.-La pretul stabilit pentru materialul lemnos, descris Ia ad.1, se va aplica

T.V.A. cu taxare inversS.
in virtutea contractului de prest5ri servicii silvice incheiat intre consiliul

Iocal Barsa si Ocolul Silvic Privat Codrii Zerandului din localitatea Sebig,se
mandateaze reprezentanlii acestei entitSli sE organizeze licitafia pentru vanzarea
materialului lemnos menlionat la art.1, din prezenta in condiliile stipulate in actele
normative in materie.
Art.3.-Se imputernicegte, domnul Vicar Vlorel, reprezentant al comunei Barsa, in

cadrul Asocialiei Codrii ZErandului, din localitatea Sebis, sd fac5 parte din comisia
constituit5 in vederea vanzerii prin licitatie a cantitSlii de material lemnos arStatS in
at.1 dln prezenta.
Art.4.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleaz5 primarul comunei

Bersa.
Prezenta se comunicS cu:

-primarul comunei Barsa;
-Ocolul Silvic Privat Codrii ZSrandului;
-Institutia Prefectului - judetul Arad.
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