ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 296 /2018
privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul
forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- adresa nr.2253/16.11.2018 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei” R.A Orăştie prin care solicită aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie
pentru materialul lemnos pe anul 2018 ce va fi valorificat către agenŃii economici;
proiectul de hotărâre nr.287/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.16802/16.11.2018, raportul DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală nr.16803/16.11.2018 şi
raportul de avizare al comisiei economice,
- prevederile amenajamentului silvic pentru UP Orăştie pentru perioada
2015-2024 ;
- H.C.L nr.259/2017 modul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietatea municipiului Orăştie,
În temeiul prevederilor art.20, alin.(5) din Regulamentul de valorificare a mesei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G nr.715/2017, ale art.7,
alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică,
republicată, precum şi ale art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(9) şi ale art.45, alin.(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă preŃurile de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul
forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie ce va fi valorificată către agenŃii
economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei economice;
- Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.

Orăştie, 29.11.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

