
R OMA N I A  
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL LUNCA ILVEI 

PROIECT 

HOTARARE 

Privind aprobarea listei de loturi , preturile de pornire la licitatie ,tipul licitatiei si caietul 

de sarcini si contractul de vanzare- cumparare pentru vanzare de masa lemnoasa 

fasonata din depozit, productia anului 2019 

Consiliul Local Lunca llvei, jud. Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta ordinara in data de 
11.02.2019 in prezenta unui numar de_ consilieri : 

Avand in vedere 

Expunerea de motive a domnului Lupsan Flaviu , primarul comunei Lunca llvei 

inregistrat sub nr. 646 din 05.02.2019 , prin care propune spre aprobarea 

Consiliului Local aprobarea listei de loturi , preturile de pornire la licitatie ,tipul 

licitatiei si caietul de sarcini si contractul de vanzare- cumparare pentru vanzare 

de masa lemnoasa fasonata din depozit, productia anului 2019 

Raportul compartimentului de specialitate , intocmit de demna Griga Claudia 
avand functia de secretar al comunei Lunca llvei , inregistrat sub nr.64 7 din 
05.02.2019; 
Raportul comisiei de specialitate inregistrat sub nr._ din __ 
Adresa Ocolului Silvic Valea llvei nr. 629 din 01.02.2019 inregistrata la Primaria 

Comunei Lunca llvei sub nr. 617 din 04.02.2019 

Prevederile art.20 alin (6) si art.13 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea publica , 

ln temeiul dispozitiilor art.38(4), lit ... b" din Legea Administratiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H QT A RAST E: 

Art. 1. Se aproba lista de loturi cu volumul de masa lemnoasa fasonata , din depozit, 
productia anului 2019 , conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 2 Se aproba preturile de pornire la licitatie pentru volumul net si pentru coaja 
pentru fiecare sortiment de lemn de lucru , conform anexei nr.1. 
Art. 3 Se aproba modelul Caietului de sarcini si contractul de vanzare - cumparare 
pentru licitatia de masa lemnoasa fasonata, conform anexei nr. 2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art .4 Vanzarea masei lemnoase catre operatorii economici se va efectua prin 
licitatie publica cu strigare. 




