ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR.135/2022
cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a
masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna,
partida 30- Pârtia de schi
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din
data de 29 septembrie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă
majoritatea consilierilor în funcţie (13),
Analizând:
Referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru turism și agrement, protecția
mediului, agricultură și silvicultură, juridică şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și
privat al orașului, servicii publice și comerț, precum şi avizul de legalitate al
secretarului general al oraşului,
Adresa Ocolului Silvic Covasna nr. 7279/M.M./21.09.2022,
înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. ad. 14905/21.09.2022 prin
care Ocolul Silvic Covasna ne-a comunicat prețul unitar conform Decizie
Directorului general al Regiei Naționale a Padurilor Romsilva, respectiv
190,09 lei/mc pentru partida 30 Partia de schi
Adresa Companiei Naționale de Investiții CNI – SA, înregistrată la
Primăria Orașului Covasna sub nr. 11.013/17.06.2022
În conformitate cu prevederile:
art. 19 și 59 Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008,
republicată;
- Hotărârii nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;

- Contractul de prestări servicii silvice nr. 22334/2018
Tinând cont de:
- H.C.L. nr. 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru
Balneoclimateric Covasna
- H.C.L. nr. 90/2021 cu privire la predarea către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții CNI – SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor necesare
realizării investiției ”Centru Balneoclimateric Covasna” conform căreia

U.A.T. Covasna s-a angajat să predea terenul înscris în CF 32998, liber de
sarcini și viabilizat pentru realizarea investiției
- Actul de punere în valoare nr. 2200120503430 întocmit de către
Direcția Silvică Covasna- Ocolul Silvic Covasna
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b și art.
139 alin. (3) lit g , art. 140 alin. (1), art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1)
li. „a” – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu votul ,,pentru” a 13 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri din
totatul de 17 consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă vânzarea, prin licitație publică cu strigare, a
materialului lemnos, pe picior, în cantitate totală de 86.83 mc , din partida 30
Pârtia de schi - conform anexei 1 la prezenta.
Art. 2. – Se aprobă prețul de pornire de 200 lei/mc pentru vânzarea
cantității de masă lemnoasă menționată la art.1.
Art. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația publică ce urmează
a fi organizată pentru vânzarea unei cantități de masă lemnoasă pe picior,
conform anexei 2 la prezenta.
Art. 4. - Licitația publică va avea loc la data de 10.10.2022 ora 10,00
la sediul Primăriei, str. Piliske nr. 1, în cazul neadjudecării partidei, licitația se
va repeta în data de 17.10.2022 ora 10,00. cu respectarea condiţiilor de
preselecţie.
Art. 5. – Se aprobă componența comisiei de preselecție, astfel:
PARA SÁNDOR – președinte
RÁDULY FARAGÓ GYULA - SECRETAR
UN REPREZENTANT AL OCOLULUI SILVIC
SZABÓ ZOLTÁN – membru de rezervă
Art. 6. – Se aprobă componența comisiei de licitație, astfel:
INCEFI ISTVÁN -PREȘEDINTE
BARTOS TIMEA -SECRETAR
JAKABOS ZSOLT
DOMAHÁZI JÁNOS
UN REPREZENTANT AL OCOLULUI SILVIC
MEMBRU DE REZERVĂ:
KOPACZ LEVENTE

Art. 7. – Se aprobă componența comisiei de contestații, astfel:
RUSU ZSUZSANNA-PREȘEDINTE
FABIAN RÉKA-SECRETAR
UN REPREZENTANT AL OCOLULUI SILVIC
Art. 8. – Se aprobă componența comisiei de recepție a lucrărilor:
AMBRUS ATTILA, PREȘEDINTE
VARGA MONICA ANAMARIA, SECRETAR
JAKABOS ZSOLT
OPRA DEBRECZI ZSOMBOR
KOPACZ LEVENTE
Art. 9 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
orașului și persoanele nominalizate în prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JESZENOVICS ALBERT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

