
JUDETUL DAMBOVIT A
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTA.RARE
privind stabilirea pretului de pornire allicitatiei publice deschise pentru valorificarea masei lemnoase

dill padurea "Glava - Doica"

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dfunbovita, intrunit in ~edinta ordinara astazi, 27
octombrie 2020;

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare a proiectului de hotanlre intocmit de catre primarul comunei Moroeni,

inregistrat la nr. 9.907 din 20.08.2020 privind necesitatea initierii unui proiect de hotarare privind
stabilirea pretului de pomire al licitatiei publice deschise pentru valorificarea masei lemnoase din
padurea "Glava - Doica";

-Raportul de specialitate intocmit de catre doamna Ticlea ~tefania Luiza - inspector
Compartimentul Mediu - situatii de urgent a, inregistrat la nr. 9.908 din 20.08.2020 privind proiectul de
hotarare privind proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de pornire al licitatiei publice deschise
pentru valorificarea masei lemnoase din padurea "Glava - Doica";

-Prevederile Amenajamentului fondului forestier proprietate publica a Comunei Moroeni - UP
IX - Gartoaia - executat de S.C. Irisilva S.R.L. Caracal;

-Prevederile art. 17 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 46/2008 republicata, privind Codul Silvic, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile art. 4, art. 6, alin. (1) ~i alin. (2) ~i art. 52 alin. (1) din H.G. nr. 715 /2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

-Adresa Ocolului Silvic Pucioasa nr. 5.215 din 11.05.2020, inregistrata la nr. 5.648 din
14.05.2020 prin care se transmite calculul pretului de referinta pentru partizile nr. 9.802IG, nr. 9.803AC
I, nr. 9.804AC 1~i nr. 9.805AC I, conform Deciziei nr. 566 din 16.10.2018;

-Inventarul bunurilor care apaqin domeniului public al comunei Moroeni, judetul Dambovita,
atestat prin HG nr. 1350/2001, anexa nr. 51, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (7) lit. r), alin. (2) lit. d) din Ordonata de Urgenta a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonata de Urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTA.RA.~TE:

Art. 1
Se aproba valorificarea masei lemnoase pe picior provenita din exploatarea de produse secundare

- rarituri ~i din taieri de igiena, din padurea "Glava - Doica" - proprietate publica a comunei Moroeni,
judetul Dfunbovita, pentru volumele de mas a lemnoasa prevazute in actele de punere in valoare nr.
9.802IG, nr. 9.803AC I, nr. 9.804AC 1 ~i nr. 9.805AC I, toate din data de 23.03.2020, prin licitatie
publica deschisa cu preselectie.



Art. 2
Se stabile~te pretul de pornire pentru licitatia publica in vederea vanzarii volumului de masa

lemnoasa prevazut In actele de punere In valoare 9.802IG, nr. 9.803AC I, nr. 9.804AC I ~i nr. 9.805AC
I, precum ~i in fi~ele tehnico-economice, Intocmite de catre Ocolul Silvic Pucioasa, la 120 lei/m.c.

Art. 3
Secretarul general al comunei tra~smite prezenta catre Institutia Prefectului - Judetul Dfunbovita,

In cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tinta publica ~i 0 comunica celor
interesati In termen de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.

Nr.63
Moroeni: 27.10.2020

~RASEMNEAZA,
secret~ al - Gheorghe Claudiu George


