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Nr.  21  din 17.03.2021 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din data de 17.03.2021 
privind aprobarea revocarii HCL nr. 45 din 24.10.2016 privind aprobarea 
constituirii si nominalizarea membrilor Comisiei de evaluare si stabilire a 
pretului de pornire a licitatiilor pentru materialul lemnos ce urmeaza a fi 
exploatat de pe suprafata de fond forestier detinuta de Consiliul Local al 

comunei Moneasa 
 

Viceprimarul Comunei Moneasa 
Având în vedere:  
-Referatul de aprobare a Viceprimarului comunei Moneasa nr. 746 din 
17.03.2021; 
-Referatul Viceprimarului comunei Moneasa nr. 747 din 17.03.2021; 
-Prevederile art. 20 alin. 5 din HG nr. 715/2017 privind pretul de pornire la 
licitatie/negociere pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate 
publica a unei unitati administrative teritoriale; 
-HCL nr. 45 din 24.10.1016 a Consiliului Local Moneasa; 
-Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consuliului Local al comunei 
Moneasa; 
-      Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,  
 
          În temeiul art. 136 alin.(1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, supun spre aprobarea Consiliului Local urmatorul,  
 
                                          PROIECT DE HOTARARE 
 
Art.1.Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moneasa nr. 45 
din 24.10.2016 privind aprobarea constituirii si nominalizarea membrilor 
Comisiei de evaluare si stabilire a pretului de pornire a licitatiilor pentru 
materialul lemnos ce urmeaza a fi exploatat de pe suprafata de fond 
forestier detinuta de Consiliul Local al comunei Moneasa. 
 
Art.2.Se va emite o noua Hotarare conform prevederilor HG 715/2017 
privind stabilirea pretului de pornire la licitatie/negociere pentru masa 
lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a unei unitati 
administrative teritoriale. 
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Art.3.Prezenta Hotărâre se comunică:  
-Institutiei Prefectului Judetul Arad, 
-Primarului comunei Moneasa. 
-Tuturor celor interesati prin grija Secretarului general al comunei 
Moneasa. 
 
 
 
              VICEPRIMAR,                                         SECRETAR GENERAL, 
  MIRON CONSTANTIN DORU                                  PUIE IOAN 
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