
ROMÂNIA, JUDEŢUL  ARAD 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA USUSĂU 

HOTĂRÂREA NR. 7 
din  

31 IANUARIE 2017 
privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei pentru  masa lemnoasa pe 

picior valorificata in anul 2017 din Partida 1977/P – 141 mc si din Partida 1896/P – 337 mc. 

Consiliul local al comunei USUSĂU întrunit în ședința Ordinară Lunara din data de 
31 IANUARIE 2017, AVAND IN VEDERE: 
 Proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul comunei Ususau; 
 Referatul si Expunerea de motive înregistrate sub nr. 213/20.01.2017 a D-lui VASIESCU 

IONEL - viceprimarul comunei Ususau 
 Raportul compartimetnului de specialitate reprezentat de D-na Rosianu Mihaiela Ioana – 

Secretarul Comunei Ususau; 
 Adresa Ocolului Silvic Lipova nr. 217/19.01.2017, inregistrata la unitatea noastra sub 

numarul 202/19.01.2017, prin care solicita aprobarea preturilor de referinta si de pornire a 
licitatiei pentru  masa lemnoasa pe picior valorificata in anul 2017 din Partida 1977/P – 141 
mc si din Partida 1896/P – 337 mc, in vederea organizarii licitatiei publice de catre D.S. 
Arad; 

 Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d). coroborat cu alin. 6  lit. a). Pct 18 din Legea nr. 215/2001 
privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile H.G. Nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 

 Prevederile Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,  
 Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 3/2017 al comisiei de specialitate nr. 2; 
 Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 3/2017 al comisiei de specialitate nr. 4; 
 Votul favorabil al unui numar de __9_ consilieri prezenti, __-_ abtineri, _-__ impotriva. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul prevederilor articolul 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1.   Se stabileste pretul de referinta si de pornire a licitatiei pentru  masa lemnoasa pe 
picior valorificata in anul 2017 din Partida 1977/P – 141 mc si din Partida 1896/P – 337 mc. dupa 
cum urmeaza:  

1. Partida 1977/P              - 141 mc 
- pret referinta                   - 71 lei/mc 
- pret pornire licitatie        - 150 lei/mc 
2. Partida 1896/P              - 337 mc 
- pret referinta                   - 75 lei/mc 
- pret pornire licitatie         - 160 lei/mc 
Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN 

- primarul  comunei Ususau și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ususău. 
 Art.3.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D–l  ȚOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 
- D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau; 
- Ocolul Silvic Lipova ; 
- Afisare. 

             PREȘEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA, 
                 ________________________               SECRETAR – ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 


