
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.86/2019
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al

Comunei Ozun în anul 2019

          Consiliul local al comunei Ozun, 
       întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 noiembrie 2019, 
analizând referatul  de  aprobare   a  Primarului,  Raportul  de  specialitate  al  Biroului  financiar
contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, raportul Comisiei de specialitate ,  
ținând cont de Hotărârea nr. 34/2017 privind revocarea HCL nr. 4/2017, respectiv, asocierea
comunei Ozun cu Asociaţia „Mikes”,
în conformitate cu prevederile art. 4, art.6 alin.(1), art.13, și art.45 alin.(1) – (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, coroborate cu cele ale Legii  nr.  46/2008 – Codul silvic,
republicată, 
           În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “c” coroborat cu  alin. (6), lit. “b”,  respectiv art. 139 alin.
(3) lit.”a” şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

     Art.1. –  Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior înscrise în APV nr. 1213 și
APV nr. 1668  în volum brut total de 1122 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 pregătirea Caietului de sarcini,  ce
va fi aprobat la o ședință următoare. 

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

      Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija secretarului comunei Ozun.

Ozun, la 18 noiembrie 2019. 

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kovacs Zsombor Jozsef

                        Contrasemnează:
                         pentru secretarul comunei,

        Solymosi Melinda
Difuzare:
- 1 ex. Comp. adm. gosp. 
- 1 ex. Ocolul Silvic Privat Zagon
- 1 ex. primar 
- 1 ex. pagina web www.produselepadurii.ro
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