ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 40
din 28.07.2017
privind stabilirea prețului de vânzare către populație a masei lemnoase rezultată din partizile nr.
6191, nr. 6103, nr. 6232 și nr. 6231 din pădurea Mociar

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 28.07.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
2571/24.07.2017 precum și raportul compartimentului de resort;
- prevederile H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publicã;
- prevederile H.C.L nr. 38/2016 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus
spre valorificare în anul 2017, modul de valorificare, prețul de referință;
- prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera b), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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hotărăște:
Art.1. Se aprobă vânzarea cantității de 772,74 mst. masă lemnoasă (lemn de foc) rezultată
din partizile nr. 6191, nr. 6103, nr. 6232 și nr. 6231 din pădurea Mociar, direct către populația
comunei Beica de Jos, în rampă la prețul de 90 lei/metru-ster.
Art.2. Încasarea contravalorii materialului lemnos (lemn de foc) se va face la casieria
Primăriei comunei Beica de Jos.
Art.3. Emiterea documentelor de proveniență și transport se va face de către personalul
Ocolului Silvic Gurghiu.
Art.4. Vânzarea către populație se va aproba de către primarul comunei Beica de Jos în
limita volumului total rezultat, respectiv 772,74 mst., cu transmiterea aprobărilor în scris către
Ocolul Silvic Gurghiu.
Art.5. Exploatarea materialului lemnos rezultat din partizile nr. 6191, nr. 6103, nr. 6232 și nr.
6231 din pădurea Mociar se fa face cu respectarea Codului Silvic de de către S.C. EXPLO
BARAPET SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 19/17.07.2017 încheiat cu respectarea
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Beica
de Jos, viceprimarul comunei Beica de Jos și domnul Iacob Nicolae - consilierul primarului.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului
comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, domnului Iacob Nicolae,
compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală, se afișează și se aduce la
cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Neagu Vasile-Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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