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]UDETUL ARAD
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI BiRSA

0257-3211

H OTiRAREA NR.46
din data de 24 iulie 2O2O

privind aprobarea, pretului de pornire la licitatie pentru un lot de material lemnos,
fasonat, pmvenit din pddurea proprietatea comunei Bersa

Consiliul local al comunei Barsa,intrunit in sedinlE extraordinare in data de mai
sus/avend in vedere:
- referatul de aprobare, a proiectului de hot5rere, intocmit de c5tre primarul comunei
Barsa, inregistrat sub fi .1.632120.07.2020i
- raportul de specialitate, intocmlt de cetre compadimentul financiar-contabilitate, de
la nivelul conslliului local Bersa, iregistratb sub or.1.633120.07.202Q;
- lista lotului intocmit8, de cStre reprezentanlii Ocolului Silvic ,,Codrii Zdrandului
Sebi9, pentru un lot, provenit din padida, ce apaGine p5durii comunale Bersa,
respectiv Patida 1239/1269398 9i transmis5 prin adresa nr.1206/13.07.2020 c5tre
consiliul local Barsa;
- prevederile Amenajamentului fondului forestier,proprietate publici,apatinend
comunei Barsa,din care reiese cE aceasta din urme deline o suprafale de 648,0
ha,fond forestier;
- prevederile art.4, art.6 alin.(1) - (5), din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprletate publicS,aprobat prln H.G.R. nr.71512017,
a9a cum a fost modiflcat5 Si completat6 prin H.G.R. N.55121.02.2079i
- prevederile art.129 alin.(1) lit.c), pct. 9 din Anexa 4la O.U.G. nr,522019, privind
Codul Administrativ;
- prevederile at.331 din Legea fi.22712015, privind Codul Fiscal, cu modific5rile gi

completirile ulterioare;
- votul unanim al celor unsprezece consilieri prezenli, de aprobare a proiectului
prezentei hotSreri;

In temeiul art.196 alin.(1). lit.a) din O.U.G. nr.5712079, privind Codul
Administrativ, cu modifrcSri gi complet5ri ulterioare,

H O T A R A 5 T E:
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Ad.l.-Se aprobe prelul de pornire la licitalie pentru un lot de material lemnos
fasonat specia gorun dup5 cum urmeazS.
Lot.1 specia gelu!, vol.brut 23,92 m.c./ vol.net 20/32 m.c. - 32O lei/mq

Prelul pentru cantitatea de 3,6 m.c. de coaji rezultatS, se stabilegte la ,,
lei/m.c
Art.2.- k prelul stabilit pentru materialul lemnos, descris la art.1., se va aplica

T.V.A. cu taxare inversS.
Facturarea materialulul lemnos se va face distinct pentru volumul net de

material si separat pentru coaj5.
In vldutea contractului de prestSri servlcii silvice incheiat intre consiliul local

9i Ocolul Silvic Privat Codrii Z5randului din localitatea Sebi9, se mandateaze reprezen
tanlii acestei entitali sE organizeze licitatia pentru vanzarea materialului lemnos
menlionat la alin.1, in conditlile stipulate in actele normativ in materie.
Art,2,-Se imputernicegte. domnul Vicar Viorel, reprezentantul comunei Bersa, in

cadrul Asocialiei Cpdrii Z6randului, din localitatea Sebi9. sE face parte din comisia
constituite in vederea vanzSrii prin licitalie a cantiHtii de material lemnos aretat5 in
ad.l din prezenta.
Art,2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleaz5 primarul comunei Birsa

Prezenta se comunicS cu:
-primarul comunei Bersa;
-Ocolul Silvic Privat Codrii ZSrandului;
lnstitutia Prefectului - judetul

PRE1EDINTE DE SEDIT,ITi, coquNi,


