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                                                               HOTĂRÂREA  nr.63 
                                                                      din  23.08.2019 

privind aprobarea Devizului  cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. Podul Lupoii , cu volum 
total 435 mc , preţ 46,77 lei/mc, valoare 20.344 lei 

 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de 
23.08.2019, ora 900 , fiind prezenţi un număr de  9 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul 
consilierilor consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu  ; 
      HCL nr.57/28.12.2007 de asociere a comunelor Archiş, Apateu, Beliu, Craiva, Cărand, Hăşmaş, de 
constituire a Regiei Publice Locale Ocol Silvic ,,Dumbrava” ; 
      Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
      Prevederile  art.12, art.13 şi art.19, art.59, art.60 alin.(5) lit.a) din Legea nr.46/2008, republicată, 
privind Codul Silvic, actualizat ; 
     Prevederile art.1 lit.o) şi q), art.52 din HG nr.715/2017, Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
      Prevederile  129 alin.(2) lit.a) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
      Adresa cu nr.1707 din 23.08.2019 .a R.P.L. Ocol Silvic ,,Dumbrava” RA, 
      Votul ,, pentru ” a 7 consilieri, 2 consilieri ,,conflict de  interese” .  
 
         În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

       Art.1.   Se aprobă Devizul cu lucrări exploatare a partizii 741/Sr. Podul Lupoii , cu volum total 
435 mc , preţ 46,77 lei/mc, valoare 20.344 lei , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre .      

         Art.2.   Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează conducerea RPL Ocol Silvic 
,,Dumbrava”  R.A. 

      Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş. 
       - R.P.L. O.S. Dumbrava R.A. Beliu .  
       - Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.      
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