ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA ZEMEȘ
PRIMAR
NR. …………. DIN ………………..

PROIECT H O T Ă R Â R E
privind aprobarea exploatării şi vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior din pădurea
proprietate a comunei Zemeş, judeţul Bacău
Consiliul Local al comunei Zemeş, judeţul Bacău;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare
a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii
economici, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Actele de punere în valoare a partizilor nr. 12036 şi nr. 12035 şi fişele tehnicoeconomice a fiecărei partizi emise de Ocolul Silvic Moineşti;
Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului comunei Zemeş şi Raportul
Viceprimarului comunei Zemeş;
Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate de specialitate ale Consiliului local
al comunei Zemeş;
În temeiul art. 36, aliniatul (2), litera „d”, aliniatul (6), litera „a”, pct. 18 coroborat cu art.
45, aliniatul „1” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 - Se aprobă exploatarea cantităţii de material lemnos pe picior din pădurea
proprietate a comunei Zemeş, judeţul Bacău, după cum urmează: 24 mc din UA 134 A şi 156 mc
din UA 86 B.
ART. 2 – (1) Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie a cantităţii de
material lemnos pe picior menţionate la art. 1, datele de identificare sunt cele prevăzute în caietul
de sarcini.
(2) Preţul minim de pornire a licitaţiei, conform fişelor tehnico-economice însuşite, este de
……….. lei /mc pentru cantitatea de 24 mc, respectiv ……….. lei/mc pentru cantitatea de 156 mc.
ART. 3 – (1) Comisia de preselecţie şi Comisia de licitaţie pentru vânzarea materialului
lemnos prevăzut la articolul 1 se vor constitui prin Dispoziţia Primarului comunei Zemeş.
Atribuţiile acestora sunt cele prevăzute în H. G. nr. 85/2004.
(2) Se aprobă ca din Comisia de licitaţie pentru vânzare să facă parte următorii
reprezentanţi ai Consiliului local:
1. .................
2. ...................
3. ....................
ART. 4 – Exploatarea produselor lemnoase se va face în cursul anului 2011 şi numai în
conformitate cu prevederile amenajamentului silvic şi cu respectarea instrucţiunilor privind
termenele şi modalităţile de transport al materialului lemnos.
ART. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Autoritatea Executivă locală a comunei Zemeş.
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