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HOTĂRÂRE NR. 41 / 21.04.2021
cu privire la aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din
fondul forestier proprietate publică al Oraşului Sovata în vederea stabilirii preţului de pornire la
licitaţie pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitaţie
Consiliul Local al Orașului Sovata, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Sovata nr.5.077/12.04.2021 precum
şi Raportul de specialitate al Compartimentului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură
nr.5.080/12.04.2021, prin care se propune aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care
se recoltează din fondul forestier proprietate publică al Oraşului Sovata în vederea stabilirii preţului de
pornire la licitaţie aferentă A.P.V. 6436; respectiv A.P.V. 6493, care face obiectul vânzării prin licitaţie;
Ţinând cont de Adresa Ocolului Silvic Sovata nr.5.045/12.04.2021;
Având în vedere prevederile H.G. nr.715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„c”, art.139 alin.1, respectiv art.196 alin.1 lit.„a” din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul
forestier proprietate publică al Oraşului Sovata în vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie aferentă
A.P.V. 6436 respectiv A.P.V. 6493; care face obiectul vânzării prin licitaţie conform Fişelor Tehnice şi
Economice.
(2) Se stabileşte preţul de pornire la licitaţie al masei lemnoase de exploatat, A.P.V.
6436:– 50 lei.
(3) Se stabileşte preţul de pornire la licitaţie al masei lemnoase de exploatat, A.P.V.
6493:–65 lei.
Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
Primarului Oraşului Sovata;
Compartimentelor de resort;
Direcţiei Silvice Mureş – Ocolul Silvic Sovata;
Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.
Președinte de ședință,
Dávid Katalin
Contrasemnează Secretar General,
Bartha Eva
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 21 aprilie 2021, cu 17
voturi “pentru”.

