ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ARCHIŞ
CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ
HOTĂRÂREA nr.89
din 08.11.2019
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2020 ,
din fondul forestier proprietatea publică a comunei Archiş aflate în administrarea
Regiei Publice Locale ,,Ocol Silvic Dumbrava” R.A.
Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de 08.11.2019,
ora 9 , fiind prezenţi un număr de 9 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor
consiliului local fiind de 11.
00

AVÂND ÎN VEDERE :
Proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de comisia
de specialitate a Consiliului Local ;
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.19, art.59 din Legea nr.46/2008, republicată, privind Codul Silvic, actualizat ;
Prevederile art.4 alin.(1) şi art.6 alin.(1) 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.1812 din 01.11.2019 .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 volumul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2020 din fondul forestier
proprietatea publică a comunei Archiş , astfel:
1.1 Pentru fondul forestier în R.P.L. O.S. Dumbrava R.A - un volum de 5.000 mc din care :
a)Volumul de 2000 mc masă lemnoasă pe picior,
b)Volumul de 3.000 mc ca masă lemnoasă fasonată din care lemn de lucru buştean în loturi
conform sortării şi lemn de foc pentru asigurarea consumului propriu al proprietarului/ administratorului
şi vânzare directă către populaţie .
1.2 Pentru fondul forestier administrat sub contract de administrare: - un volum de 280 mc din
care :
a) Volumul de 280 mc ca masă lemnoasă fasonată din care lemn de lucru buştean în loturi,
conform sortării şi prin vânzare directă către populaţie a masei lemnoase de foc .
Art.2. Se aprobă necesarul de lemn de foc pentru consum propriu pentru anul 2020, un volum estimativ
de 235 mc repartizat astfel:
2.1. Sediu Primărie Archiş
- 60 mc;
2.2. Şcoala Gimnazială Groşeni - 110 mc;
2.3.Culte religioase
- 65 mc .
Art.3. Se aprobă valorificarea următoarelor partizi, astfel :
3.1.Vânzarea prin licitaţie pe picior:
a) Partida 756 PR-CO ZAPODINI
- volum brut 270 mc.
b) Partida 763 PR-CO CRUCIŢA
- volum brut 228 mc.
c) Partida 766 PR-CO LA PARAIE
- volum brut 235 mc.

3.2. Regie proprie :
a) Partida 769 PR-SB HUSUMAL
- volum brut 525 mc.
b) Partida 777 PR-CO HUSUMAL
- volum brut 366 mc.
c) Partida 784 PR-CO HĂŞMAŞ PEPINIERĂ
- volum brut 172 mc.
Art.4. Actele de punere în valoare a partizilor nr.756, 763, 766, 769, 777, 784 constituie Anexa
la prezenta hotărâre.
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie pentru valorificarea masei lemnoase pe picior se va stabili prin
hotărâre a C.A. al O.S.Dumbrava R.A. conform preţului de referinţă aprobat .
Art.6. Lemnul de foc şi lemnul de lucru către populaţie ,,loco”şi,,altă destinaţie”se va valorifica
conform Listei de preţuri aprobate de către Consiliul Local Archiş .
Art.7. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Regiei
Publice Locale Ocol Silvic ,,Dumbrava”
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad .
- Primarului comunei Archiş
- R.P.L.O.S. DUMBRAVA R.A.
- Se afişează la panoul publicitar.
- Se anexează la dosarul special de şedinţă.
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