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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 118/2018 privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului 

 de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019 
 
  

 Consiliul local al orasului Alesd;  

Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrată cu nr. 4013 din 20.05.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 4010 din 
20.05.2019 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Văzând adresa OS Aleşd nr. 10.751 din 10.05.2019; 

 În temeiul prevederilor art. 13 şi art. 20 alin(5) din Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017; 

 în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. I Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 118/19.12.2018, privind 

aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe 

picior aprobată a fi valorificată în anul 2019, se modifică după cum urmează: 

 Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Se aprobă ca valorificarea masei lemnoase pe picior a partidei 30036 din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Aleşd în anul 2019, să se realizeze prin licitaţie publică 

cu prelecţie de tipul -licitaţie în plic închis-, iar preţul de pornire a licitaţiei este următorul:   

Nr. 

crt 

Partida Produse Volum brut  

- mc - 

Preţ pornire în licitaţie 
lei/mc 

lei/mc Valoarea totală 

1 30036 Conservare 347 140 48580 

TOTAL *** 347 *** 48580 

 Art. II Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Ocolul Silvic Aleşd 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                                  VAS NANDOR                     
   

         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
Aleşd, 27 mai 2019 
Nr. 47 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) 


