ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE

privind constituirea comisiei de preselecție și constituirea comisiei pentru licitație
deschisă cu strigare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
Petru Lungu Bordea, primarul comunei PÎNGĂRAȚI, judeţul NEAMŢ;
Având în vedere :
APV 353/15.12.2017 (1289519-NT-207), APV 354/15.12.2017(1289247-NT-207) și APV
355/15.12.2017(1288197-NT-207) a Direcției Silvice Neamț - Ocolul Silvic Brateș;
prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 4 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care
stipulează că ,, Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a unei unităţi administrativ - teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn
fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)”;
prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care
stipulează că ,, Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate
publică a unei unităţi administrativ - teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care
administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile
reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioarel.”;
prevederile art.44 din din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
prevederile Hotărârii Consiliului Local cu nr. 3 din 07.02.2018, privind aprobarea exploatãrii și
valorificãrii prin licitație publică a unor cantități de material lemnos
Luând act de referatul domnului viceprimar prin care se propune constituirea comisiei de
preselecție și licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior;
În temeiul dispoziţiilor art. 63, art. 68 alin.(1), art. 115 alin. 1 lit. a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta

DISPOZITE:
Art.1. Se constituie comisia de preselecție pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
organizată de Primăria Comunei Pîngărați, jud. Neamț, în următoarea componență :
Președinte : Mancaș Ioan-Petronel – viceprimar comuna Pîngărați;
Membrii :
Gherasim Corina – inspector compartiment registru agricol
Bostan Florica – inspector specialitate , compartiment financiar contabil,
impozite și taxe;
Secretar al comisiei se desemnează domnul Moroșanu Constantin, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Pîngărați.

Art.2. Se constituie comisia de licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea de masă lemnoasă
pe picior organizată de Primăria Comunei Pîngărați, jud. Neamț, în următoarea componență :
Președinte : Brocea Valeria – consilier superior, compartiment financiar contabil, impozite și
taxe;
Membrii :
Țepeș Nica Elena – responsabil UAT Pîngărați
Reprezentant O.S. Brateș
Invitați ca observatori :
dl. consilier local Stroia Constantin
dl. consilier local Ștefan Mihai-Ștefănuț
Secretar al comisiei se desemnează domnul Croitoriu Cristinel, inspector compartiment
financiar contabil, impozite și taxe locale.
Art.3. Preselecția va avea loc în data de 16.02.2018, ora 1000 iar licitația deschisă se va desfășura
în data de 23.02.2018, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Pîngărați
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează președintele
comisiei desemnat la art.1, respectiv art.2
Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităţilor, instituţiilor
şi persoanelor nominalizate la art.1 , respectiv art.2.
PRIMAR,
Petru Lungu Bordea
Avizeaza pentru legalitate
SECRETAR,
Antoniu Gabriel
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