
ROMÂNIA                                                                            Adresa: Beliu, nr. 632, jud. Arad 
JUDEŢUL ARAD                                                                 Telefon/Fax:0257322239;0257322239, 
COMUNA  BELIU                                                                E-mail: primariabeliu@gmail.com 
CONSILIUL LOCAL     
________________________________________________________________________________ 
 
  

HOTĂRÂREA nr. 50 
din 12.08.2019 

 
privind aprobarea scoaterii la licitație și a prețului de pornire pentru 

 masa lemnoasă pe picior pentru partizile 330 și 640 din fondul forestier proprietate 
publică a Comunei Beliu 

 
Consiliul Local Beliu, întrunit în ședința extraordinară, 
Având în vedere: 

- HCL Beliu nr.74/2018 pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta 
în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Beliu, 
- HCL Beliu nr. 38/2018 - privind completarea HCL 74/2018 pentru aprobarea volumului 
de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică 
a  Comunei Beliu, 
- proiectul de hotărâre inițiat de primar, 
- expunerea de motive a primarului comunei, 
- prevederile art.4, 6, art.45 alin 13 din HGR  nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 
- prevederile  art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 
privind Codul silvic; 
- prevederile art.129,alin 2, lit a,b și c,  alin. 4, lit f, alin 6, lit.b din OUG 57/2019, -Codul 
Administrativ, 
-votul ,,pentru al celor 11 consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție, conform art. 
137  și art.139, al.1 ale OUG 57/2019, (1 consilier –nu votează, și unul este absent) 

 
              În temeiul 139, al.1  și art. 196, al.1 din OUG 57/2019 - Codul administrativ,   

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
              Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație de masă lemnoasă pe picior din producția anului 
2019  -  partida 330 cu  prețul de pornire de 220 lei/mc. 
              Art.2. Se aprobă scoaterea la licitație de masă lemnoasă pe picior din producția anului 
2019  -  partida 640 cu  prețul de pornire de 250 lei/mc. 
    Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta  se încredinţează 
conducerea  RPL Ocolul Silvic Dumbrava RA Beliu și primarul comunei ca reprezentant al 
Consiliului Local Beliu în CA al RPL Dumbrava Beliu. 

   Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, conform 
art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 
  -Instituţia Prefectului- judeţul Arad; 
  -Primarul comunei Beliu; 
           - Regia Autonoma Ocolul Silvic Dumbrava R.A. 
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