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Nr. 11.513  din 18.12.2017          

 

          

     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

       

privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă lemnoasă,  vânzare lemn 

de foc și lemn de lucru 

 
Consiliul local al Comunei Ibănești, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data28 decembrie 2017 

Avand in vedere :  

- expunerea de motive nr. 11.512 din 18.12.2017 a primarului comunei Ibănești prin care se propune 

stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă lemnoasă, vânzare lemn de  foc ș lemn de 

lucru; 

- raportul compartimentului înregistrat cu numărul 11.511 din 18.12.2017; 

- 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 

Ţinând seama de adresa Ocolului Silvic Fâncel  nr.932/e/27.11.2017 şi înregistrată la Primărie Ibănești cu 

nr.10.786/27.11.2017 , Actul de punere în valoare masă lemnoasă nr. 6097/2017,  

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; 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aprobă prețul de 120 lei/mc fără TVA, pentru exploatarea  masei lemnoase din APV nr.609 din 

U.P III u.a, 19 ,Tireu un volum de brut de 757 mc. 

Art.2. Cantitatea de masă lemnoasă din partida prevăzută la articolul 1, lemn de foc cu diametrul la 

capătul gros mai mic de 24 cm și lemnul de foc, se va utiliza ca lemn de foc pentru primărie și instituțile 

din comună. 

Art.3.. Se împuternicește  Ocolul  Silvic Fâncel să procedeze la vânzarea prin licitație a lemnului 

de lucru cu diametru mai mare de  24 cm din APV nr.6097. 
Art.4. Prețul de pornire la licitație pentru lemnul de lucru de la art.3 este de 220 lei/mc. 

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  

 

 

 

     Inițiator, 

      Primar 

        Dan Vasile-Dumitru 
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Nr.11.512 din 18.12.2017 
Dosar A 1  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă lemnoasă,  vânzare lemn 

de foc și lemn de lucru 

 

 

 

 Având în vedere  

- adresa nr. 932/e/27.11.2017 a O.S. Fâncel; 

- 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. 535/25.10.2017 a Directorului General al Regiei Naționale a  Pădurilor-

Romsilva: 

Având în vedere cele mai sus  propun ca  prețul de pornire la licitație  pentru exploatarea 

masei lemnoase să fie de 120 120 lei/mc fără TVA, pentru exploatarea  masei lemnoase din APV 

nr.609 din U.P III u.a, 19 ,Tireu un volum de brut de 757 mc, iar cantitatea de masă lemnoasă din partida 

se va utiliza ca lemn de foc pentru primărie și instituțile din comună. 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

Primar 

Dan Vasile - Dumitru 
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Nr. 8504 din 19.09.2017 

 
                RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare 
masă lemnoasă și vânzare lemn de lucru 

      

Având în vedere următoarele temeiuri legale: 

- Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic , R, cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Hotararea Guvernului Romaniei 617/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, 

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

- HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn 

si produse din lemn;  

- OUG nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se 

stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei prin care se liberalizeaza preturile de incepere a 

licitatiei la masa lemnoasa pe picior, aprobata prin Legea nr. 390/2001;  

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- Decizia nr.383/28.09.2016 a Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor privind 

preturile de referinta pentru anul de productie 2017. 

Ţinând seama de adresa Ocolului Silvic Fâncel  nr.932/e/27.11.2017 şi înregistrată la 

Primărie Ibănești cu nr.10.786/27.11.2017, Actul de punere în valoare masă lemnoasă nr. 

6097/2017,  se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de pornire la 

licitație pentru exploatare masă lemnoasă și vânzare lemn de lucru. 

 

 

Viceprimar, 

Gliga Marius-Cristian 

 

 


