ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la licitație a lucrărilor de prestări servicii exploatare a două
partizi din Pădurea Comunei Pângărați, județul Neamț
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 30.05.2019
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator, înregistrat cu
nr.4216 din 20.05.2019, din care reiese necesitatea aprobarea scoaterii la licitație a prestării serviciilor de exploatare a două
partizi din Padurea Comunei Pângarati, județul Neamț, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr,
215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
Deviz proiect tehnologic exploatare forestieră- prestări servicii 2019 accidentale I, partida 2531 elaborat de Direcția
Silvică Neamț - O.S. Vaduri;
Deviz proiect tehnologic exploatare forestieră- prestări servicii 2019 accidentale I, partida 2532 elaborat de Direcția
Silvică Neamț - O.S. Vaduri;
Referatul de specialitate al viceprimarului comunei Pângărați, domnul Mancaș Ioan-Petronel
prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 4 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care stipulează că ,, Hotărârea privind modul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ - teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca
"lemn fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al acesteia”;
prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care stipulează că ,, Volumul de masă lemnoasă care se recoltează
anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ - teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul
silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de
art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului
local.”;
prevederile art.44 din din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică
HCL nr. 39 din 28.09.2018 prin care s-a aprobat volumul de masă lemnoasă, prețul de licitație, darea în exploatare și
scoaterea la licitație publică de către Direcția Silvică Neamț a două partizi din ădurea Comunei Pîngărați, județul Neamț,
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitație a lucrărilor de prestări servicii exploatare a două partizi din Pădurea Comunei
Pângărați, județul Neamț,respectiv partida 2531 și partida 2532.
Art.2. Preţurile de pornire la licitaţie a lucrărilor de prestări servicii exploatare pentru următoarele partizi sunt:
● partida nr.2531 la preţul de 75,98 lei /mc (fără TVA) scos și transportat 14 km la drum auto;
● partida nr.2532 la preţul de 72,74 lei /mc (fără TVA) scos și transportat 14 km la drum auto;
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Pângărați.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pângăraţi, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Pângăraţi, viceprimarului comunei Pângărați şi prefectului judeţului Neamţ, compartimentului
financiar-contabil, impozite și taxe, Ocolului Silvic Vaduri şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Ciprian ȘARPE
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de ______ voturi pentru,
_____ abţineri şi _______ voturi împotrivă din totalul de ________ consilieri prezenţi.

