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HOTĂRÂREA  NR. 35 
din  22 martie 2016 

privind stabilirea preţului pentru licitaţia de prestări servicii exploatare a  unor partizi de masă 
lemnoasă  

 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară în data 

de 22 martie 2016; 
Luând act de: 

Adresa ocolului Silvic Gurghiu nr.2940/22.03.2016 prin care solicită stabilirea preţurilor de 
pornire la licitaţie pentru partizile cu nr.:6092, 6175 şi 6184; 
 raportul nr. 2958 din 22.03.2016  întocmit de către Aparatul permanent de lucru al 
consiliului local; 

 expunerea de motive nr. 2959 din 22.03.2016 prezentată de către Primarul comunei 
Ibăneşti privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie; 

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
Având în vedere: 
      prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
      prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
      prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
     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 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, art. 45, alin. (1) şi (3) art.115 alin.(1) lit.”b” şi art. 123 
(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, 
 

  HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. -Se stabileşte preţul pentru licitaţia de prestări servicii de exploatare după cum 
urmează: 
- APV nr.6092 din U.P. 9, u.a. 21A şi 21B, cu un volum brut de 743 mc, la preţul de 68,01 lei/mc;  
- APV nr.6175 din U.P. nr.9, u.a. 35B, 36A cu un volum brut de 658 mc, la preţul de 53,54 lei/mc; 
- APV nr.6184 din U.P. nr.9, u.a. 17 cu un volum brut de 1540 mc, la preţul de 64,91 lei/mc. 

 Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului-
Judeţul Mureş, pentru control de legalitate; Primarului comunei Ibăneşti pentru ducerea la 
îndeplinire; Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, Ocolului Silvic Gurghiu şi se va 
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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