ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti

PROCES-VERBAL
Nr.5.118 din 04.06.2018

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 4 iunie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsesc: Domnul
Gliga Olimpiu și domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamna Todoran Doris și domnul Farcaș
Sebastian-Irimie.
Şedinţa este condusă de către domnul primar, Dan Vasile-Dumitru.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al comunei
Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 04.06.2018, orele 9:30 la sediul
Primăriei Ibăneşti, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase pe picior și prețul de
pornire din APV-urile 6265 UP 9 ua 24 în volum de 597 mc la prețul de 200 lei/mc, 6267 UP 9 ua 34
C – în volum de 272 mc la prețul de 250 lei/mc, 6268 UP 9 ua 27B –în volum de 978 mc prețul de 250
lei/mc și modul de valorificare ca fiind prestări servicii – lemn foc pentru populație pentru APV -6266
UP 9 ua 25B- în volum de 169 mc la prețul de 125 lei/mc, APV 6254 în volum de 1049 mc la prețul de
125 lei/mc.
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal
se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
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La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiect de hotărâre privind modul de
valorificare a masei lemnoase pe picior și prețul de pornire din APV-urile 6265 UP 9 ua 24 în
volum de 597 mc la prețul de 200 lei/mc, 6267 UP 9 ua 34 C – în volum de 272 mc la prețul de
250 lei/mc, 6268 UP 9 ua 27B –în volum de 978 mc prețul de 250 lei/mc și modul de
valorificare ca fiind prestări servicii – lemn foc pentru populație pentru APV -6266 UP 9 ua
25B- în volum de 169 mc la prețul de 125 lei/mc, APV 6254 în volum de 1049 mc la prețul de
125 lei/mc.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru prezintă consilierilor faptul că Direcția Silvică
prin Ocolul Silvic Gurghiu ne-a solicitat să stabilim prețul de pornire la licitație la unele partizi
de masă lemnoasă din pădurea comunală, iar luarea acestei hotărâri fiind urgentată de faptul că
astăzi este ultima zi în care trebuie să fie trimise caietele de sarcini pentru licitație.
Din păcate acestea sunt chestiuni urgente și trebuie să urmăm procedura respectivă, nu
putem aștepta cele 30 de zile de consultare publică. Este vorba de 5 partizi de masă lemnoasă,
dar două sunt suprapuse dintre ele, dar ar trebui să intrăm în detalii să vedem despre ce este
vorba. Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru prezintă cele 3 partizi pe care le-a propus să se
vândă la licitație pe picior pentru că este greu de scos lemnul de acolo din locurile respective,
două sunt pe Bucin, iar una dintre ele este pe Valea Iepi, dar accesul este destul de greoi,
cantitățile nu sunt exagerat de mari, sunt partizi de lemn de lucru și nu are rost să se strice o
partidă de lemn de lucru care aduce venituri la comună pentru câtva lemn de foc care oricum nu
asigură decât o cantitate mai mică de masă lemnoasă pentru populație.
În schimb sunt două partizi suprapuse, una a fost marcată anterior, în toamna anului
trecut și una în primăvară, iar de atunci până în prezent a avut loc o doborâtură. Lemnul este
destul de accesibil, este la intrare pe Valea Iepi, undeva în partea stângă, și aproape ca distanță
pentru populație și pentru exploator. Datorită acestui fapt prețul de pornire va fi mai mic atât
pentru populație cât și pentru exploatator și volumele de lemn de foc sunt mari (volumele de
lemn de foc).
Deci una din partizi are 1049 de mc și cealaltă care s-a suprapus, doborâtură ulterioară,
597 mc, total 1600 mc care sunt vreo 2500 mst. Mai avem două partizi destul de mărișoare în
lucru pe Bucin și celelate două sunt tot pe Bucin și atunci acolo ar fi suprapuneri de patru
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partizi, iar deja e foarte greu de exploatat și de livrat pentru populație. Și așa cu două partizi se
înghesuie pe Bucin, drumul este foarte rău și acestea sunt chiar în capăt, în fundul Bucinului,
iar drumul este destul de rău pe Bucin pentru că acela este drum forestier în exploatare nu l-a
mai reparat nimeni.
Mai sunt cele trei partizi mai mici, dar cu lemn de lucru în ele una de 169 mc, deci
cantitate mică de 272 și una de 978 mc aceasta este mărișoară le-am propus să se vândă pe
picior la agenți economici.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru prezintă prețurile propuse care au fost în funcție
de accesibilitatea și de lemnul din ele, la sugestia Ocolului Silvic Gurghiu care sunt în măsură
să avizeze, și anume : partida 6266 ua 25B 169 mc 200 lei/mc care are fag, lemn de lucru, lemn
de foc, este o partidă foarte mică, este pe Valea Iepii, pe un vârf greu de scos, o partidă de 272
mc este 6267 lemn de foc puțin are fag, lem de lucru, brad 58 molid 14, deci 176 este lemn de
lucru din cele 272 restu lemn de foc dar și lemn de foc ar fi 84 mc, comparativ cu 176 de lemn
de lucru este puțin am propus-o la 250 lei/mc, 6268 este de 978 mc tot fag are mult (541 molid
și paltin 33 și 11 mc) să le vindem pe picior, iar celelate două partide cu 200 lei, iar prima- 250
lei mc preț de pornire.
Partida de foc pentru populație 6265 are 597 mc este doborâtură, compoziția este din
lemn de foc, însă are lemn de foc egal cu cel de lucru. În schimb este suprapusă peste cealalaltă
(APV 6254), fiind o partidă de lemn de foc marcată mai demult și are puțin lemn de lucru în ea,
cum vă spuneam este la intrare pe Valea Iepii, nu Vasile?
Domnul consilier, Gliga Vasile-Dumitru răspunde afirmativ, precizând că partida
respectivă a fost marcată anul trecut, fiind una de igienă și s-au luat arbori care au fost uscați
din acest motiv a rezultat lemn de lucru este mai puțin.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru spune că este lemn de lucru este 183 mc
comparativ cu lemn de foc 851 mc.
O să fie o problemă lemnul de lucru 183 mc, deoarece va trebui să fie vândut în rampă,
pe loturi și se mai degradează între timp, mai ales la fag, dă căldura peste el și se sufocă atunci
va trebui să mai facem ședințe în care să stabilim prețul la lotul respectiv, în ședințe
extraordinare, deoarece când ne anunță că partida trebuie scoasă în rampă ( lotul de 100 mc) și
dat de urgență la vânzare ca să nu apuce să se sufoce.
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Domnul consilier, Ștefan Ciorăneanu înteabă că la celelate două, ultimele partizi care
este prețul?
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru răspunde că prețul este de 125 lei/mc preț de pornire la
exploatare, celelate partizi erau mai mari și am avut și preț de 150 lei, 130 lei, dar am zis să punem mai
puțin și dacă nu se vinde o să mărim prețul, și acum sunt lemne pentru populație.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 43/04.06.2018.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Chirteș Emilia
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