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  HOTĂRÂREA  NR. 21 
din  29 februarie 2016 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2016 

din Pădurea comunei Ibăneşti, a modului de valorificare şi  a metodologiei de calcul a 

preţurilor de referinţă a masei lemnoase 

 
  Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 29.01.2016. 

Luând act de: 
- adresa Ocolului Silvic Gurghiu  nr.139/c din 29.01.2016 înregistrată la Primăria comunei 

Ibăneşti sub nr.956 din data de 29.01.2016; 

- adresa Ocolului Silvic Gurghiu nr.233/e din 19.02.2016, înregistrată la Primăria comunei 

Ibăneşti sub nr.1730 din 19.02.2016; 

- adresa Ocolului Silvic Gurghiu nr.298/l din 02.02.2016, înregistrată la Primăria comunei 

Ibăneşti sub nr.1700 din 18.02.2016; 

- raportul de specialitate al Aparatului permanent de lucru al consiliului local, 1748 din 

22.02.2016; 

- expunerea de motive nr.1749 din 22.02.2016, prezentată de către primarul comunei 

Ibăneşti; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

 Având în vedere: 

- prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile art. 4 lit. b, art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care 

stipulează că ,,Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă 

fasonată, se hotărăşte în condiţiile art. 6 alin. 2, de către consiliul local, în situaţia în care 

pentru fondul forestier este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol 

silvic autorizat”;  
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- prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 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 unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte, în condiţiile legii, de 

ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice şi se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de 

art. 19, art.52, art.53, lit.”a” şi  art. 59 din Legea nr.46/2008, republicată, cu modificările 

ulterioare”;  

Luând în considerare: 
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă recoltarea în cursul anului 2016, a volumului de 6497 mc 

masă lemnoasă. 

  Art. 2. Se aprobă ca Metodologia de calcul a preţurilor de referinţă a masei 

lemnoase pentru pădurea comunei Ibăneşti să fie aceeaşi cu cea stabilită prin Decizia 

nr.45/2016 a Directorului General al RNP – Romsilva prin care sunt stabilite preţurile medii 

pe judeţul Mureş. 

  Art.3. Preţurile de pornire la licitaţie pentru următoarele partizi sunt: 

 ● A.P.V. nr.6142  la preţul de 158,84 lei/mc; 

         ● A.P.V. nr.6184 la preţul de 37,15 lei/mc; 

         ● A.P.V. nr.6175  la preţul de 60,58 lei/mc; 

         ● A.P.V. nr.6187 la preţul de 155,33 lei/mc;  

         ● A.P.V. nr.6092  la preţul de 54,16 lei/mc; 

                       Art. 4. Se aprobă vânzarea prin licitaţie a partizii nr.6142/P2 cu un volum de 

1733 mc la preţul de 158,84 lei/mc şi a partizii nr.6187/PRR cu un volum de 1675 mc  la 

preţul de 155,33  lei/mc. 
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Art. 5. Se aprobă exploatarea ca lemn de foc către populaţie, masa lemnoasă 

din următoarele partizi: 

- A.P.V. nr.6184 cu un volum de 1510 mc la preţul de 37,15 lei/mc, 

- A.P.V. nr.6092 cu un volum de 57 mc la preţul de 54,16 lei/mc, 

- A.P.V. nr.6175 cu un volum de 450 mc la preţul de 60,58 lei/mc. 

Art. 6. Se aprobă vânzarea directă către populaţie a materialului lemnos din 

partida A.P.V. nr.6186, lemn de fag cu un volum de 13 mc care se va vinde la preţul de 67,75 

lei/mc la care se adaugă TVA. 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Ibăneşti.  

  Art. 8. Prezenta hotărâre se înaintează Instituţiei Prefectului judeţului Mureş 

pentru verificarea legalităţii, Primarului Comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil 

impozite şi taxe, Compartimentului achiziţii publice şi urbanism, Ocolului Silvic Gurghiu şi se 

va aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.ibanesti.ro   

 

                  Preşedinte de şedinţă 
                                                       Matei Eugen                           Contrasemnează 

                                                                                         Secretar             
                    Todoran Codruţa-Alexandrina 
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