România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 14
din 30 martie 2022
Privind modul de valorificare şi preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă
proprietate a Comunei Nădrag, aflată în administrarea Ocolului Silvic „Banatul Montan”
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea valorificării eficiente a masei lemnoase rezultate din
administrarea în regim silvic a terenurilor cu vegetaţie forestieră ce fac parte din patrimoniul
Comunei Nădrag.
Având în vedere referatul nr. 644 /25.03.2022 al primarului comunei Nădrag iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 645 /25.03.2022 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 646 /25.03.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
Ţinând cont de prevederile legii nr. 46/2008 - Codul Silvic.
în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), art. 129 al.(7) lit. r) şi art. 139 alin. (1)
din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
în temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modul de valorificare şi preţul de pornire a licitaţiei pentru masa
lemnoasă proprietate a Comunei Nădrag, aflată în administrarea Ocolului Silvic „Banatul
Montan” pentru partizile menţionate în următoarele acte de punere în valoare:
a) Act de punere în Valoare nr. 2200125500670/03.03.2022; P.1566 U.P.I Nădrag,
u.a 3C; volum 393,71 mc. ; produse principale codru; tăieri progresive. Masa lemnoasă va fi
valorificată ca masă lemnoasă pe picior, la preţul de pornire de 350 lei/mc. pe picior;
b) Act de punere în Valoare nr. 2200125500800/03.03.2022; P.1578 U.P.I Nădrag,
u.a 11, volum 100,52 mc.; produse principale codru; tăieri rase. Masa lemnoasă va fi
valorificată ca masă lemnoasă fasonată la drum auto, pentru populaţie, conform sortimentelor
din APV, la preţul de 150 lei/mc., fără TVA, pentru lemnul de foc si lemnul de lucru.
c) Act de punere în Valoare nr. 2200125500810/03.03.2022; P.1579 U.P.I Nădrag, u.a
6, volum 111,47 mc.; produse principale codru; tăieri rase. Masa lemnoasă va fi valorificată
ca masă lemnoasă fasonată la drum auto, pentru populaţie,conform sortimentelor din APV, la
preţul de 150 lei/mc., fără TVA, pentru lemnul de foc si lemnul de lucru.
Art. 2 Se aprobă preţul pentru executarea lucrărilor de fasonat, scos, apropiat în
platforma primară la valoarea de 90 lei/mc. fără TVA.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 contra şi 0 abţineri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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