ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI

HOTĂRÂREA nr.11
Din 29.01.2018
privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase direct către populație și folosirea
pentru nevoile locale ale instituților din comună a unor cantități de lemn
Consiliul local al Comunei Ibănești, întrunit în şedinţă ordinară în data 29 ianuarie 2018
Avand in vedere :
-Contractul de prestari exploatare masei lemnoase nr.10249/e/12.01.2018 încheiat între
Regia Națională a Pădurilor Romsilva București și SC Lumi Steforest SRL având ca obiect
efectuarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida/partizile: lot nr.2
Partida RNP nr.6184, nr. Sumai 953899, UP IX ua:17, la Ocolul Silvic Gurghiu, urmând a
executa următoarele operațiuni: recoltarea mesei lemnoase, colectarea masei lemnoase în
platforma primară, inclusiv lemn de foc;sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrări
industriale confom specificației prezentate de beneficiar pentru fiecare partidă în parte;fasonarea
și asezarea lemnului de foc în steri la drum auto sau alta cale de comunicație;la tăierile în cringcazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor,tăierea rădăcinilor de lângă
tulpină și acoperirea gropilor create, atunci când tehnologia de exploatare prevede această
lucrare;curățirea parchetelor, conform OM 1540/2011 modificat prin OM815/2014.
- expunerea de motive nr.783 din 29.01.2018 a primarului comunei Ibănești.
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ibănești;
- prevederile art. 19 şi art. 20, precum si ale art. 59 alin.(1) şi alin.(2) și (5) din Legea nr.
46/2008 privind Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare,
- precum şi ale art. 4 și art.45 din HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;
- Decizia nr. 383/2016 a direcorului general al Regiei Nationale a Padurilor-ROMSILVA
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “b“, alin.(6) lit.”a” pct. 1 şi lit. “c” ale art. 45
alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTARASTE

Art.1. Se aprobă vânzarea către populație la prețul de 132,2 lei/mst a cantități de 1.038
mc lemn de foc de fag și diverse moi și tari.
Art.2.Se aprobă vânzarea către populație a cantități de 253,19 mc lemn pentru celuloză
(fag, diverse –tari și moi) la prețul de 250 lei/mc.
Art.3. Se distribuie către instituțile publice locale (Primărie, școli, cămine culturale,
Tabăra Lăpușna, SMURD, Serviciul de Apă și Canalizare, Serviciul Local de Evidența
Populației) a lemnului din categoria molid și a lemnului de lucru fag și diverse moi cu diametru
mai mare de 18 cm.
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Art.4.. Se împuternicește Ocolul Silvic Gurghiu să procedeze la vânzarea către
populație a lemnlui de foc de la art.1 și 2, în ordinea din tabelele communicate de primărie
pădurarului de partidă.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica:Institutiei Prefectului jud. Mures, Primarului
comunei Ibănești, Ocolului Silvic Gurghiu și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe
pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro
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