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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ 

 

 

HOTĂRÂRE, 

NR. 75 din 13.12.2019 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie şi 

strigare  a materialului lemnos provenind din păşunea împădurită a  comunei 

Grinţieş, judeţul Neamţ. 

 

 

Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ.  

Având în vedere : 

 Art. 58, aliniatul (4) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată;  

 Art. 4 din Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea  nr. 265/2017 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice             

       Văzând actele de punere în valoare nr. 9482, 9476, 9483, referatul 

domnului primar, Alexandroaia Vasile, înregistrat sub numărul 

5494/12.12.2019 şi raportul de specialitate nr. 5495/12.12.2019; 

             Luând act de avizul favorabil a  comisiei de specialitate; 

             În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), aliniatul (2) litera „c” şi aliniatul 

(6) litera „b”,  art.  139 alin (1) şi (3) litera „g” din  O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 

Administrativ;  

            

; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie şi 

strigare a materialului lemnos provenind din păşunea împădurită a comunei 

Grinţieş, judeţul Neamţ în cantitate de 355 mc;  

          Art. 2. Se stabileşte preţul de pornire al licitaţiei astfel: 

1. APV 9482  Frasin(mc. 117) : 150 lei 

2. APV 9476  Frasin (m.c.179): 150 lei 

3. APV 9483 Lunci (m.c. 59): 140 lei 
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          Art. 3. Se stabileşte garanţia de contractare la valoarea de 5% din valoarea 

de pornire a licitaţiei; 

          Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi se stabileşte preţul caietului de sarcini la valoarea de 50 lei;  
          Art.  5.  Prin dispoziţia primarului se va stabili comisia de preselecţie, de 
licitaţie şi de soluţionare a contestaţiilor;  
          Art. 6.  Primarul comunei, Alexandroaia Vasile, consilierul superior 

Buştihan Ana, vor duce la îndeplinire prevederile prezenta hotărâre.  

          Art. 7. Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

 
                        PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ         

                     NICOLAIE CURCĂ   – consilier                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                                OANA RALUCA CIUCANU  
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