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P a g i n a  1 | 1 

 

din 22.07.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.143 

privind aprobarea propunerii de preț de pornire la licitația pentru masa lemnoasa către agenții economici -

producția 2021 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.20256/20.07.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.20528/20.07.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.20527/20.07.2021, întocmit de Bogdan-Florian PLEȘEA , viceprimarul 

comunei Bod; 

▪ H.G nr.715/2017 privind Regulamentul de valorificare a masei lemnoase; 

▪ Adresa cu nr.2291/12.07.2021 a Ocolului Silvic Codrii Cetății, înregistrată la Primaria comunei Bod cu 

nr.20003/13.07.2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă propunerile privind prețurile de pornire la licitație pentru masa 

lemnoasă valorificată către agenții economici pe picior, producția 2021, conform Anexei 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă fișa de calcul preț APV masă lemnoasă pe picior pentru partidele, 

P2104, P2127, P2135, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
. 

 
                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 
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