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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 55/2020 

 
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior înscrise în APV nr. 2165 și 

APV nr. 2166 din fondul forestier a Comunei Ozun  
 
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere adresa nr. 1500/18.06.2020 al Ocolului Silvic Privat Zagon, 
înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 5672/22.06.2020; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6221/03.07.2020 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun ; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6222/03.07.2020 al viceprimarului comunei 
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 4, art. 6 alin. (1), art. 13 și art. 45 alin. (1) - (5) din HG. nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c coroborat cu alin. (6) lit. b din 
OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior înscrise în APV nr. 2165 
în volum brut de 108 mc. și APV nr. 2166 în volum brut de 277 mc. 

ART. 2. – Se aprobă solicitarea prețului de referință și prețului de pornire a licitației 
de la Ocolul Silvic Privat Zagon. 

ART. 3. – Se mandatează Ocolului Silvic Privat Zagon cu elaborarea Caietului de 
sarcini, urmând a fi aprobat la ședința următoare. 

ART. 4. – Se aprobă tipul licitației: licitație publică cu strigare. Procedurile prevăzute 
de HG. nr. 715/2017 vor fi parcurse prin grija Compartimentului administrativ gospodăresc 
din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 08 iulie 2020. 
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