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      HOTĂRÂREA  NR. 25 
din  29 februarie 2016 

de  modificare a  H.C.L. nr.99/28.12.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.90/24.11.2015 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, jud.Mureş,întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 

februarie 2016;  

 Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.2013 din 

29.02.2016 prin care ne comunică faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2016, s-a 

modificat nivelul TVA de la 24% la 20%; 

Luând act de expunerea de motive nr. 2014 din 29.02.2016 prezentată de către 

Primarul comunei Ibăneşti 
Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privindCodul fiscal; 

Luând în considerare prevederile art.36 alin. (2) lit. c, art. 36 alin. (5) lit. b, art. 123 din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată; 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), alin. (2) lit. c, art. 123, art. 45 alin.(1) şi art. 115 

(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr.99/28.12.2015 privind modificarea şi 

completarea HCL nr.90/24.11.2015 privind modificarea şi completarea HCL nr.83 din 

27.10.2015 privind stabilirea preţului de vânzare a lemnului de foc către populaţie, care va 

avea următorul cuprins:  

.  ,, Art. 1. Se aprobă vânzarea directă către populaţie a materialului lemnos din partizile 

din:  

 APV nr.6149 nr.9 Orşova (Bucin), lemn de fag cu un volum de 1499 mc astfel: 

• lemnul de lucru foioase se va transforma în lemn de foc şi se va vinde la preţul 

de 67,75 lei/mst (TVA inclus); 

• lemnul de foc foioase se va vinde la preţul de 67,75 lei/mst (TVA inclus);  
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• lemnul de lucru răşinos se va vinde la preţul de 91,45 lei/mc la care se adaugă 

TVA;  

• lemnul de foc răşinos se va vinde la preţul de 91,45 lei/mc la care se adaugă 

TVA.”  

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 

judeţului Mureş pentru control de legalitate, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului 

financiar contabil impozite şi taxe, Ocolului Silvic Gurghiu, Ocolului Silvic Fâncel şi se aduce 

la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro   

 
                  Preşedinte de şedinţă 
                                                           Matei Eugen                           Contrasemnează 

                                                                                            Secretar             
                       Todoran Codruţa-Alexandrina 
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