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HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației pentru 
masa lemnoasă fasonată    

                    
            Consiliul local al Oraşului Lipova, 

             Având în vedere: 

 
      -   prevederile art. 121 din Constituţia României; 

       - prevederile art. 12 din Codul Silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -  prevederile art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.r, din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

      - inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 
nr.24949/18.12.2019; 

      - raportul de specialitate nr.24957/18.12.2019, întocmit de Biroul Agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Lipova; 

     - adresa nr.3985/15.11.2019 a Ocolului Silvic Lipova, înregistrată la Primăria 
orașului Lipova sub nr.24713/16.12.2019; 

    - adresa nr.4527/16.12.2019 a Ocolului Silvic Lipova, înregistrată la Primăria 
orașului Lipova sub nr.24714/16.12.2019; 

     - votul “pentru” a 13 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate 

simplă, cerută de prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare;  

          În temeiul art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art.1  Se stabilesc prețurile de referință și de pornire a licitației pentru masa 

lemnoasă fasonată, respectiv bușteni, după cum urmează: 
 

       Partida 374 ACC.I 
 

      1. Lot 06-011 – buștean pentru cherestea, specia Stejar  Ø >24 cm – 12,03 mc 
 

      - preț de referință 320 ron/mc;  

      - preț pornire licitație 350 ron/mc; 
 

      2. Lot 06-012 - buștean pentru cherestea, specia Cer Ø >30 cm – 7,06 mc 
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       - preț de referință 280 ron/mc;  

       - preț pornire licitație 300 ron/mc. 
 

        Art.2  Se stabilesc prețurile de referință și de pornire a licitației pentru masa 
lemnoasă fasonată, respectiv bușteni, după cum urmează: 

 
       Partida 266 Principal 

 
       1. Lot 06-015 – buștean pentru cherestea, specia Cer  Ø >30 cm – 64,07 mc 

 
      - preț de referință 280 ron/mc;  

      - preț pornire licitație 320 ron/mc; 
 

      2. Lot 06-016 - buștean pentru cherestea, specia Gârniță Ø >24 cm – 56,57 mc 
 

       - preț de referință 370 ron/mc;  

       - preț pornire licitație 450 ron/mc. 
 

        Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
   

  
  

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                               p. SECRETAR GENERAL, 
         Dorin Ciprian TAMAȘ                                        Tavița POPESCU 
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