ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA BELI$
CONSILIUL LOCAI"

HOTARAREA

NR.4
DIN 05IANUARIE 2018

pentru modificarea art.2 din HCL nr. 66 din 25 octombrie 2017 privind stabilirea pre{ului de

pornire la licitafie pentru exploatarea masei lemnoase

si

aprobarea modului de valorificare a

volumului de masa lemnoasa

Consiliul Local al comunei Belis, judelul Cluj, intrunit in gedin{d ordinara din data de 05
ianuarie 2018;
Analizand proiectul de hotarore prin care se propune modificarea art.2 din HCL nr. 66
din25 octombrie 2017 privind stabilirea prefului de pornire la licitalie pentru exploatarea masei
lemnoase

si

aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa, proiect din

intiativa viceprimarului comunei Belis, domnul Marc Gheorghe-Dan;

Inbaza raportului de specialitale inregistrat sub nr. 5.924 din 28.12.2017 , cwizul favorabil
al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Belis;
Luind act de: - actele de punere in valoare provenite de la Ocolul Silvic Privat Vladeasa
Huedin S.R.L.;
Avind in vedere prevederile:
-Legea nr.21311998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia;
-art.60, alin(5), lit.b) din Legea nr.4612008 privind Codul Silvic, republicatS;
-Hotdr0rea nr.71512017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publicS;

Luind in considerare:
-prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicS, cu
completdrile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit."c", art. 45, alin. (l) gi (3) art.l 15 alin.(l) lit."b"
qi art. 123 alin. (l) din Legea nr.2l5l200l, privind administrafia publicS locald republicat[,

HOTARASTE:
Art.I.

-

Se

modifica aft.2 din HCL nr. 66 din25 octombrie 2017 privind stabilirea

prefului de pornire la licitalie pentru exploatarea masei lemnoase

si

aprobarea modului de

valorificare a volumului de masa lemnoasa, urmand ca acesta sa aiba urmatorul cuprins:
1.- Se aproba preturile de pomire la licitatia publica pe picior cu strigare pentru
urmatoarele partizi, dupa cum urmeazal.

'pentru APV nr.l052,UB II, ua 68,8,{ cu un volum brut de 704 mc la pretul de 190
lei/mc, TVA inclus;

- pentru APV nr.1001, UB II, ua 14A,B,D cu un volum brut de 58 mc la pretul de
l20leilmc,TVA inclus;
- pentru APV nr.10l2,UB ll, ua 43C, cu un volum brut de 143 mc la pretul de 250
lei/mc, TVA inclus;
- pentru APV nr.1015, UB II, ua 43A cu un volum brut de 227 mc la pretul de 250
leilmc, TVA inclus;
Art. II. - Celalalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Belis nr. 66 din 25
octombrie 2017, raman in vigoare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
RUSU CAMELIA

r',.:-::::-l.h.

1.

-a..

ltt

!i

rr..{

\\'\"
\u,

,..

\'

.]

.i.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA TRIFU

I -.f ':'-.1

Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi
-Nr.consilieri prezenti
-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva
-Nr.voturi " abtineri "
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