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Privind valorificarea materialului lemnos la drum auto provenit din pddurile proprietatea
public[ a comunei Comandiu qi stabilirea pre{ului de pornire cdtre agen{i economici '
conform anexei

Consiliul local al comunei Comanddu , judelul Covasna,
in qedinla sa exhaordinard din data de 10 decembrie 2018
Analiz6nd expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul comunei Comanddu , cu privire la a
valorificarea materialului lemnos gi stabilirea pre{ului de pomire la valorificare prin licita}ie publicd
prin strigare din partida APV ( 1346i 1392069) qi 155711377428 conform anexei:
AvAnd in vedere ,cd nu s-a prezentat niciun operator economic la cele doud licitatii de vdnzare a
lemnului fasonat din partizile cu nr. 1346 respectiv 1557 la drum auto. Prelurile materialului
lemnos este in scldere pe piala na{ionald gi mondiald. Consider oportund sc[derea pretului de
vdnzare a materialului lemnos .
Vbzdnd rapoartele prezentate de cdtre compartimentul de resort din aparatul propriu, comisiei de specialitate
a consiliului local .
in baza Legii nr. 46l2008-Codul silvic, modifioatd 9i completatd prin Legea nr.13312015, a
Hotdrdrii nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate public6, a Legii nr.5212003 privind transparen{a decizionald in administra{ia
publicS,

in temeiul prevederilor art.36 alin.(1) $i (2) litera "c" alin.(5) litera "b", afi.45 alin.(3) precum $i
aft.l15 alin.(l) litera Kb' din Legea nr.2I5l200l a administraliei publice locale, republicatd cu
modifi cdrile gi completarile ulterioare

HOT4RA$TE:

Art.l.Se aprobd valorificarea materialului lemnos la druni auto provenit din pddurile

proprietatea publicd a comunei Comanddu 9i stabilirea prefului de pomire la valorificare prin licitalie
publicd din partizile-conform anexei nr.l care face parte integrantd din prezenta.

'

Se aprobd Caietul de sarcini pi Metodologia privind modul de organizare a licitatiei,
conform anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta ho6rare.
Art.3.Se aprobd modelul contractului de vdnzare - cumpdrare anexa 3'
Art.4.Se mandateaz[ primarul comunei Comanddu in vederea semndrii contractului de v6nzare-

lrt.i.

cumpdrare.

Art,S.Cu aducere la indeplinire

a prezentei

hotdr6ri se insdrcineazd primarul comunei Comanddu

-se difuzeaza astf-el:

-

Lexpl.dosarul hotardrr

-

I .expl.dosarul qedinfei

cons.local

- i .expl.dosarul Inst.Prefectului

- l.expl.primar
- l.expl.Ocolul Silvic prival Zagon

Secretarul comunei
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