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

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 16/2021 
 

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru valorificarea masei lemnoase din fondul 
forestier al Comunei Ozun, prin licitație publică 

 
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 853/29.01.2021 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 866/29.01.2021 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 61/2020 privind 
aprobarea Caietului de sarcini și a prețurilor de pornire la licitația ce se va desfășura pentru 
valorificării masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Ozun; 

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

În baza prevederilor art. 19 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă Caietului de sarcini în baza căreia se va desfășura procedura de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Ozun, potrivit anexei nr. 1. 
ART. 2. - Se aprobă Anunțul privind organizarea licitației intermediare pentru 

vânzarea de masă lemnoasă, conform anexei nr. 2. 
ART. 3. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul 

comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 05 februarie 2021. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
         BÖLÖNI SÁNDOR                  SECRETAR GENERAL
                                        BARTALIS FRUZSINA 
  
 
 
 


