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      PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR.   13 / 20 ianuarie  2021  
Privind aprobarea preturilor de pornire pentru licitatie a masei lemnoase pe picior pentru 

partida 1744714P 
   

 Primarul  Comunei Cicârlău, analizând temeiurile juridice, respectiv 
prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 
administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea 
actelor administrative ;    

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 
 

 Având în vedere: 
 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare al 
primarului nr. 441/2021, raportul compartimentului de resort nr.  442/2021 si referatul 
viceprimarului comunei nr. 443/2021; 
 Adresa Ocolului Silvic Ardud  nr. 228/2021  prin care solicita aprobarea pretului de 
pornire pentru licitatie a masei lemnoase pe picior pentru partida 1744714 P ( taieri 
progresive, în volum de 931 mc, UA63, UP Ilba- Cicarlau .  
 În conformitate cu dispoziţiile  art. 20 alin  5 din Anexa la HG nr. 715/2017 pentru 

aprobarea regulamentului   de valorificare a masei lemnoase ,  art. 129, alin 1 si alin 2 , lit 
c,   art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare  
 

PROPUN  
 

 ART. 1   Aprobarea pretului  de pornire pentru licitatie a masei lemnoase pe picior 
pentru partida 1744714P  ( taieri progresive, în volum de 931 mc, UA63, UP Ilba- Cicarlau, 
conform Actului de punere in valoare nr. 1744714/SM -27389563  

ART. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  
- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 



- Primarului  comunei Cicârlau 
- Ocolului Silvic Ardud RA  
- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 
 

INITIATOR PROIECT 
Sorin LUPSE 

 

 




