JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA
Nr. 7612/29.11.2016
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea prin licitaţie publică a materialului lemnos proprietatea
comunei Zăbala
Consiliul Local Zăbala, Judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de ___________
2016,

Având în vedere Expunerea de motive cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a materialului
lemnos, proprietatea comunei Zăbala,
Având în vedere prevederile art. 4. alin. (1) lit. ”b”, art. 6, art. 9 alin. (2) lit. ”b„ , art. 12 lit. ”a”,
art. 13, art. 20 alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată

cu modificările şi

completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de prestări servicii silvice nr. 2/2010 încheiat între comuna Zăbala și
Ocolul Silvic Covasna,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. ”b” și art. 123 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b”, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, cu preselecție a masei lemnoase
pe picior, proprietatea comunei Zăbala conform – APV nr. 3957 CV 14083065 Zăbala, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 2. Licitaţia va avea loc pe data de 31 mai 2017 la ora 1000 la sediul Primăriei comunei Zăbala.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 mai 2017
orele 1200.

Art. 3. Termenul limită pentru înscrierea la licitație și depunerea actelor pentru preselecție este 25
mai 2017 orele 1000.
Art. 4. Comisia de licitaţie/preselecție va fi compusă din:
Demes Botond

preşedinte

Vlad Sorin Marian

membru

Sebestyén Tibor levente

membru

Szabó András

membru

Mátyás Szabolcs

membru

Art. 5. Aprobă Caietul de sarcini și modelul contractului de vânzare – cumpărare, conform
anexelor nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 6. Preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă cuprinsă în APV Nr. 3957 este de 200
lei/mc
Art. 7. Prețul caietului de sarcini este de 100 lei, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei iar
treapta de licitaţie este de 5% din valoarea de pornire la licitație.
Art. 8. Operatorii economici care participă la licitație sunt obligați să achite la caseria Primăriei
comunei Zăbala o taxă de garanție de contractare de 5% din valoarea de pornire la licitație.
Art. 9. Pot participa la licitaţie operatorii economici care au atestat de exploatare şi nu au datorie
faţă de bugetul local.
Art. 10. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează d- nul viceprimar și d- nul Vlad
Sorin Marian.

Zăbala, la 29 noiembrie 2016

Primar,
FEJER Levente

