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HOTĂRÂRE 

  NR. 6 din  26 ianuarie 2017 

 

privind stabilirea destinației și a prețului de valorificare a masei lemnoase 

 
Consiliul local al comunei Ibăneşti întrunit în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 601/20.01.2017 prezentată de către Primarul Comunei Ibăneşti, 

- rapoartele comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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

forestier proprietate publică,  

- art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

- HG 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 

de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;  

- OUG 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 

Concurenţei prin care se liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior, 

aprobata prin Legea nr.390/2005; 

- Având în vedere prevederile HCL Ibăneşti 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; 

- Având în vedere adresa Ocolului Silvic Gurghiu care solicită prin adresa 66/6/18.01.2017 

înregistrată la Primăria Comunei Ibăneşti cu nr. 547/19.01.2017 stabilirea destinaţiei şi preţului de 

valorificare a  

materialului lemnos cuprins în următoarele APV-uri: 6215, 6216, 6217, 6224, 6092, 6175, 6184, 

6208 şi 6213.  

În temeiul art. 45, alin. 3 şi art.36 alin. 1 și 2 lit. ”c”, alin (5) lit. ”b” şi art. 115 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă vânzarea de către Direcţia Silvică Mureş, la agenţi economici autorizaţi și 
stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior cuprinsă în următoarele 

APV – uri:  

- APV 6216 Orşova – 2106 mc – preț de pornire la licitaţie 180 lei/mc; 

- APV 6217  Orşova– 341 mc – preț de pornire la licitaţie 180 lei/mc; 
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- APV 6224 Orşova – 351 mc – preţ de pornire la licitaţie 180 lei/mc; 

Art.2. Se aprobă vânzarea de către Ocolul Silvic Gurghiu, a materialului lemnos pentru 

populaţie din APV 6092 – 743 mc;  APV 6175 – 658 mc şi APV 6184 – 1510 mc  cu destinația de 

lemn de foc, la preţul stabilit prin HCL nr.50 din 31 octombrie 2016. 

Art.3.- Pentru partizile APV 6208 Orşova – 1242 mc  şi APV 6213 Ibăneşti – 1326 mc, 

urmează ca preţul să fie stabilit ulterior. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Mureș, Ocolului Silvic Gurghiu și se 

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

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă 

                                                         Bloj Cosmin   

                                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                  Secretar 

                                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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