ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 42/ 2014
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei
cantităţi de material lemnos
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2014,
analizând Expunerea de motive a Primarului, Raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, raportul Comisiei de specialitate şi avizul
secretarului,
în baza art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii
de fond forestier proprietate publica, către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85 / 2004,
ţinând cont de art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) lit. „b”, art. 10, art. 12, art. 17 alin. (2) lit.
„g” şi art. 62 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic,
în temeiul art. 36 alin. (2), lit. "c" şi alin. (5) lit. “b”, precum şi art. 45, alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de material lemnos,
proprietatea privată a Comunei Ozun, cu drept de administrare Consiliul Local al comunei
Ozun, identificat prin următoarele date:
a. locul unde se află materialul lemnos: pădurea Ozunului, U.P.III- “ Scrădoasa”
trupul “Scrădoasa”.
b. act doveditor al proprietăţii: Titlu de proprietate nr. 280/2002, cod 63599.
c. cantitatea materialului lemnos supus vânzării: 1567 mc (net).
Art. 2. – (1) Preţul de pornire a licitaţiei este cel stabilit de Ocolul silvic prin adresă
oficială, şi licitaţia se va desfăşura conform Metodolgiei, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă caietul de sarcini, anexa nr.2 la prezenta hotărâre
(3) Comisia de preselecţie şi de licitaţie va fi numit prin dispoziţia primarului
în termen de 24 de ore de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 3. – Se însărcinează primarul comunei Ozun cu îndeplinirea tuturor demersurilor
necesare pentru organizarea licitaţiei şi cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4. – Se revocă H.C.L. nr. 36/2014.
Art. 5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ozun şi Biroul financiar contabil.
Ozun, la 26 septembrie 2014.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Németh Ioan
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