JUDEłUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la valorificarea masei lemnoase conform APV nr. 2884 AC II Primăria Zăbala şi
APV nr. 571479---327, prin negociere directă

Consiliul Local Zăbala, JudeŃul Covasna, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 17 iunie
2013,

Având în vedere Expunerea de motive cu privire valorificarea masei lemnoase conform
APV nr. 2884 AC II Primăria Zăbala şi APV nr. 571479---327 prin negociere directă,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 85/2004 pentru
aprobarea regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deŃinătorii de fond forestier
proprietate publică către agenŃii economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b”, din Legea 215/2001 privind administraŃia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă valorificarea materialului lemnos ( produse accidentale provenită din
doborături), proprietatea comunei Zăbala conform – APV nr. 2884 AC II Primăria Zăbala şi APV
nr. 571479---327, prin negociere directă.
Art. 2. Negocierea directă va avea loc între Primăria Zăbala şi S.C Hagiu Forest SRL
pentru valorificarea materialului lemnos conform APV nr. 571479---327 şi între Primăria Zăbala
şi S.C. Fezo ProducŃie SRL pentru valorificarea materialului lemnos confomr APV nr. 2884 AC
II Primăria Zăbala.

Art. 3. PreŃul de pornire al negocierii directe pentru masa lemnoasă cuprinsă în APV nr.
571479---327 este de 135 lei/mc iar pentru masa lemnoasă cuprinsă în APV nr. 2884 este de
105 lei/mc.
Art. 4. Comisia de negociere va fi compus din:
Demes Botond

viceprimar

preşedinte

Vlad Sorin Marian

tehnician silvic

membru

Fejer Levente

consilier

membru

Cosnean Călin Constantin

consilier

membru

Cosnean Ileana

secretar

membru

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează D- nul viceprimar Demes
Botond şi Vlad Sorin Marian, tehnician silvic.

Zăbala, la 14 iunie 2013
VICEPRIMAR
DEMES BOTOND

