
 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 

 

CONSILIUL LOCAL 
 IBĂNEŞTI 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

HOTĂRÂRE 

  NR. 5 din  26 ianuarie 2017 

 

privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile 

forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti,  pentru anul de producţie 2017 

 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 

ianuarie 2017 

Luând acte de:  

- adresa nr. 928/e/05.12.2016 a O.S. Fâncel , adresa nr. 1227/e/05.12.2016 a Ocolului Silvic 

Gurghiu, prin care se solicită acordul Consiliului Local pentru stabilirea preţurilor de referinţă ale 

materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti, 

pentru anul de producţie 2017 

- referatul nr. 375 din 16.01.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Ibăneşti, din care rezultă necesitatea aprobării preţului de 

referinţă a materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunie 

Ibăneşti, pentru anul de producţie 2017 

- expunerea de motive nr. 378 din 16.01.2017 a Primarului Comunei Ibăneşti la Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile 

forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti,  pentru anul de producţie 2017; 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    

României, republicată; 

-  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 art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 

- HG 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică. 

- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d)coroborat cu prevederile alin. (6), lit. a), pct. 18 din 

Legea administraţiei locale, nr. 215/2001, republicată; 

- Decizia nr. 383/28.09.2016 a Directorului General al RNP – Romsilva privind aprobarea 

Listei cuprinzând nevelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii, pe grade de accesibilitate şi 

pe sortimente. 

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

completările 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;  

- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local 

Ibăneşti. 
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În temeiul art. 45, alin (1), ale art. 115, alin. (1), lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă preţurile de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere 

aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti,  pentru anul de producţie 2017, aşa cum sunt prezentate în 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă volumul total de material lemnos propus spre valorificare în anul 2017, de pe 

terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti şi administrate de către  

- Ocolul Silvic Fâncel -  0,806 mii mc 

- Ocolul Silvic Gurghiu – 10,02 mii mc 

 Se aprobă exploatarea masei lemnoase pe picior cu excepţia partizilor necesare pentru 

acoperirea nevoilor proprii ale instituţiilor publice din comună şi pentru acoperirea necesarului de 

lemn de foc pentru cetăţenii comunei. 

 

Art.3. Se împuterniceşte Direcţia Silvică Mureş pentru organizarea de licitaţii în cursul anului 

2017 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat în proprietatea 

Comunei Ibăneşti. 

 

Art.4. Preţurile de pornire pentru licitaţiile organizate în cursul anului 2017 conform art. 3, vor fi 

aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Ibăneşti, conform preţului de referinţă cuprins în anexa 

prevăzută la art.1. 

  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, 

Primarului Comunei Ibăneşti, Direcţiei Silvice Mureş, Ocolului Silvic Fâncel, Ocolului Silvic 

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

www.ibanesti.ro   

 

                Preşedinte de şedinţă 

                                                         Bloj Cosmin   

                                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                  Secretar 

                                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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