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HOTĂRÂREA nr. 73 
din 04.12.2019 

 
privind aprobarea scoaterii la licitație și a prețului de pornire pentru 

 masa lemnoasă pe picior pentru partizile 765 și 790 din fondul forestier proprietate 
publică a Comunei Beliu 

 
Consiliul Local Beliu, întrunit în ședința extraordinară din 04.12.2019, 
Având în vedere: 
 

- 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 Hotărârii Guvernului României nr. 55 din 8 februarie 2019 pentru 
modificarea şi completarea  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, 
- prevederile  art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 
46/2008 privind Codul silvic; 
-proiectul de hotărâre inițiat de primar, 
-referatul de aprobare al inițiatorului proiectului, 
- prevederile art.129,alin 2, lit a,b și c,  alin. 4, lit f, alin 6, lit.b din OUG 57/2019, -
Codul Administrativ, 
-prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru ,, ale celor 11 consilieri 
locali prezenți, un consilier local  nu votează, 

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

HOTĂRĂȘTE : 
 
              Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație de masă lemnoasă pe picior din producția 
anului 2020  -  partida 765 , volum brut 437 mc, cu  prețul de pornire de 298 lei/mc. 
              Art.2. Se aprobă scoaterea la licitație de masă lemnoasă pe picior din producția 
anului 2020  -  partida 790, volum brut 980 mc, cu  prețul de pornire de 221 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 afişează şi se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului- judeţul Arad; 
  -Primarul comunei Beliu; 
           - Regia Publică Locală- Ocolul Silvic Dumbrava R.A. 
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