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JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

                                                                                                                                     

Avizat 

                                                                                                                Secretar General 

                                            Davidoiu Ionuț 

H O T A R A R E 

privind modificarea H.C.L. nr. 87/23.11.2020 privind aprobarea valorificării masei 

lemnoase din UA 3A, UA 7, UA 6C și UA 3B de pe terenul proprietate privată a 

comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa 

 

               Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 21.12.2020 

                    Avand in vedere: 

            -Referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 9572/15.12.2020; 

            -Nota de fundamentare a compartimentului de specialitate, inregistrata la nr. 

9573/15.12.2020. 

   -H.C.L. nr. 87/23.11.2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din 

UA 3A, UA 7, UA 6C și UA 3B de pe terenul proprietate privată a comunei Bezdead, 

judeţul Dâmboviţa. 

-Actele de punere în valoare a O. S. Pucioasa nr. 9752, 9794, 9799, 9825 si nr. 

9826 pentru cantitatea de: UA 3A (559 mc.), UA 7 (210 mc.), UA 6C (391 mc.), UA 

3A (139 mc.) si UA 3B (294 mc.). 

           -Amenajamentul fondului forestier aparţinând comunei Bezdead, judeţul 

Dâmboviţa-Unitatea de producţie I Bezdead întocmit de proiectant S. C. TERRA 

ROSA PROIECT S.R.L. GIURGIU care cuprinde şi modul de gospodărire pentru o 

perioadă de 10 ani, planurile anuale de recoltare a masei lemnoase. 

            -Prevederile art. 7 alin. (1) lit. ,,d” şi alin. (2) şi art. 18 din Legea nr. 46/2008 

privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

            -Prevederile H. G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.           

            În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,c” si art. 196 alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța 

de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare 

HOTARASTE 

 

            Art. 1. Se modifica art. 2 din H.C.L. nr. 87/23.11.2020 privind aprobarea 

valorificării masei lemnoase din UA 3A, UA 7, UA 6C și UA 3B de pe terenul 

proprietate privată a comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa 

                             din:  

           Art. 2. Preţul de pornire la licitaţie se stabilește după cum urmează: 

,,- UA 3A (559 mc.) – 120 lei/mc (fără TVA); 

- UA 7 (210 mc.) – 100 lei/mc (fără TVA);  

- UA 6C (391 mc.) – 100 lei/mc (fără TVA); 

- UA 3A (139 mc.) – 120 lei/mc (fără TVA);  
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- UA 3B (294 mc.) – 120 lei/mc (fără TVA);” 

 

 

                             in: 

          ,,Pretul de pornire la licitatie este de 100 lei/mc (fara TVA)”.  

 

Art. 2. Celelate articole ale H.C.L. nr. 87/23.11.2020 privind aprobarea 

valorificării masei lemnoase din UA 3A, UA 7, UA 6C și UA 3B de pe terenul 

proprietate privată a comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa rămân neschimbate. 

Art. 3. Cu înregistrarea, transmiterea şi aducerea la cunoştinţă publică, prin 

afişare, a prezentei hotărâri se obligă secretarul general al comunei  iar ducerea la 

îndeplinire va fi asigurată de catre viceprimarul localității, domnul Cojanu Ion. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


