
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CÂRLIBABA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, masă lemnoasă
pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Cârlibaba
în anul 2021, judeţul Suceava, cuprinsă pe raza Ocolului Silvic Dorna

Consiliul local al comunei Cârlibaba, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cârlibaba nr.3358 din 16 iulie

2021;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3396 din 20 iulie

2021;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu :

- prevederile art.58 şi art.60 alin.5 litera „e”, din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
republicat cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.4 alin.1 litera „b”, art.6 alin.2, art.11, art.12 litera „a”, art.19 alin.1 şi
2, art.20 din HG.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor:
- art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a)

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr,57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, masă lemnoasă pe picior,

provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Cârlibaba în anul 2021,
judeţul Suceava, cuprinsă pe raza Ocolului Silvic Dorna, în cantitate de 1074,13 mc.

Art.2.Se aprobă lista de partizi și prețul de începere a licitației pentru masa
lemnoasă provenită de la Ocolul Silvic Dorna conform anexei nr.1 parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Se numește comisia de preselecție pentru vânzarea masei lemnoase
din fondul forestier proprietatea publică a comunei Cârlibaba, județul Suceava, în
următoarea componență:

- Florea Mihai Trifon- reprezentant O.S Dorna – președintele comisiei;
- Faiciuc Filaret- reprezentant Primăria Cârlibaba;
- Bejenar Ciprian-consilier local.



Art.5. Se numește comisia de licitație/negociere, pentru vânzarea masei
lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Cârlibaba, județul
Suceava, în următoarea componență:

- Flămînzianu Dănuț – inginer O.S Dorna;
- Hîrceag Eugen – viceprimar Cârlibaba;
- Covaliu Adriana – contabil primăria Cârlibaba;
- Șeșureac Mihaela - consilier local;
- Țaran Crina-Manuela– consilier local.
Art.6. Secretariatul comisiilor va fi asigurat de domnul Ursachi Marius

Constantin- secretar general Primăria Cârlibaba.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se

încredinţează primarul comunei şi Seful Ocolului Silvic Dorna prin compartimentele
de specialitate.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului
comunei la :

- Instituţia Prefectului judeţul Suceava;
- Ocolului Silvic Dorna;
- Compartimentului financiar-contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

BUJOR GABRIEL-SORIN URSACHI MARIUS CONSTANTIN
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