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HOTĂRÂREA Nr.  17/2021
privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei

lemnoase pentru exploatare în anul 2021

Consiliul  Local  al  Comunei  Leliceni  întrunit  în  şedinţă  ordinară  în  data  de
31martie2021,convocată prin Dispoziţia primarului nr. 65/2021

Având în vedere:
-  Referatul  de  aprobare  nr.  16/2021  a  primarului  Comunei  Leliceni  privind

aprobarea preţului de pornire al licitaţiei şi modul de valorificare a masei lemnoase pentru
exploatare în anul 2021;

Avizul favorabil ale comisiilor pentru:
 activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;
 agricultură,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi

turism.
-  Raportul compartimentului de specialitate;
- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.  715/2017  pentru  aprobarea  Regulamentului  de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-  Convenţia  de administrare  nr.  46/2005 încheiat  între  Comuna Leliceni  şi  O.S.

Miercurea Ciuc şi actele adiţionale subsecvente;
- Lista partizilor care se pun în valoare comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin,

Act de punere în valoare nr. 1622734 – HR- 13669903;  şi  Act de punere în varoare nr.
1622735 – HR – 13669903 din 13.03.2020;

- prevederile Amenajamentului silvic al terenurilor forestiere proprietate publică a
Comunei Leliceni

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin (3)
coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 .  Se  aprobă  vânzarea  prin  licitaţie  publică  cu  strigare  în  anul  2021  a
volumului  de  masă  lemnoasă comunicată  de  O.S.  Miercurea  Ciuc  conform actului  de
punere în valoare nr.1622734  şi nr. 1622735, modul de valorificare „masă lemnoasă pe



picior”, volumul brut de 424 mc specia molid doborâturi II, la preţul de pornire a licitaţiei
de 125 lei/mc, iar un pas este de 10 lei.

Art.2 Se  aprobă  Caietul  de  sarcini,  inclusiv  modelul  Contractului  de  vânzare-
cumpărare „masă lemnoasă pe picior”, pentru organizarea licitaţiei publică cu strigare.

Art.  3Sumeleîncasatevor  fi utilizate  în  conformitate  cu  Hotărârea  a  Consiliului
Local al Comunei Leliceni nr. 7/2020 pentru  aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi,
estimările pe anii 2021 – 2023.

Art. 4. Comisia de licitaţie  va fi numită prin dispoziţia primarului.

Art.  5 Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
Comunei Leliceni.

Art.6Secretarul comuneiva comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor
interesate şi o va afişa public.

 Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,
                       Consilier,                                        Secretar general al comunei,
                  Nagy Csongor                                                       Molnár Szidonia

Nr.17
Adoptată în ședința din data de 31 martie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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