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Nr. 5098 din 31.05.2018  
Dosar A 1   

  HOTĂRÂREA NR.___ 
 04.06.2018  
 

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 25 B  în volum de 

169 mc la prețul de 125 lei/mc, APV 6254 în volum de 1049 mc la prețul de 125 

lei/mc. 

 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti întrunit în şedinţa extraordinară din 04 iunie 

2018; 

Luând act de 

        - Adresa Ocolului Sivic Gurghiu nr. 10817/e din 31.05.2018; 

- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5096/31.05.2018 prezentat de 

către viceprimarul Comunei Ibăneşti, 

- Expunerea de motive nr. 5097 din 31.05.2018; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În conformitate cu: 

- prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- HG 715/2017 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;  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 
PRIMAR 
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- 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; 

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. (1) - Se aprobă 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 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 

   

  (2) - Se aprobă modul de valorificare ca fiind prestări servicii – lemn foc 

pentru populație pentru APV -6266 UP 9 ua 25 B - în volum de 169 mc 125 lei/mc  , 

APV 6254 în volum de 1049 mc la prețul de 125 lei/mc. 

   

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituţiei Prefectului - Județul Mureș, 

Ocolului Silvic Gurghiu și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 

internet la adresa: www.ibanesti.ro.  

           

 

   INIŢIATOR 

                                         Primar 

                              Dan Vasile Dumitru         

Avizat pentru legalitate, 

p. Secretar,                                                                                                                                      

Man Ancuța-Nicoleta 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.ibanesti.ro/
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Nr. 5096 din 31.05.2018 
Dosar A 1  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul 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 25 B  în volum de 169 mc la prețul de 125 lei/mc, APV 6254 în volum de 

1049 mc la prețul de 125 lei/mc. 

 
  

Având în vedere adresa Ocolului Sivic Gurghiu nr. 10817/e din 31.05.2018 și 

înregistrată la sediul Primăriei Ibănești sub nr.5095 din 31.05.2018  pentru comunicarea 

modului de valorificare și prețului de pornire a masei lemnoase pentru următoarele 

partizii cu APV-urile: 6265 UP 9 ua 24, 6266 UP 9 ua 25 B, 6267 UP 9 ua 34 C, 6268 

UP 9 ua 27B . 

Ținând cont de faptul că pădurile aflate în proprietatea comunei Ibănești constituie 

o sursă naturală importantă, iar valorificarea acesteia este benefică creșteri veniturilor la 

bugetul local propun spre aprobare 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 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 

 

 Iar modul de valorificare ca fiind prestări servicii – lemn foc pentru populație 

pentru APV -6266 UP 9 ua 25 B - în volum de 169 mc 125 lei/mc  , APV 6254 în volum 

de 1049 mc la prețul de 125 lei/mc. 
 

  Viceprimar 

Gliga Marius-Cristian 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
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Nr.5097 din 31.05.2018 

Dosar A1 

 

 Expunere de motive 

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 25 B  în volum de 

169 mc la prețul de 125 lei/mc, APV 6254 în volum de 1049 mc la prețul de 125 

lei/mc. 
 

Având în vedere adresa Ocolului Sivic Gurghiu nr. 10817/e din 31.05.2018 și 

înregistrată la sediul Primăriei Ibănești sub nr.5095 din 31.05.2018  pentru comunicarea 

modului de valorificare și prețului de pornire a masei lemnoase pentru următoarele 

partizii cu APV-urile: 6265 UP 9 ua 24, 6266 UP 9 ua 25 B, 6267 UP 9 ua 34 C, 6268 

UP 9 ua 27B . 

Ținând cont de faptul că pădurile aflate în proprietatea comunei Ibănești constituie 

o sursă naturală importantă, iar valorificarea acesteia este benefică creșteri veniturilor la 

bugetul local propun spre aprobare 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 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 
 

Iar modul de valorificare ca fiind prestări servicii – lemn foc pentru populație 

pentru APV -6266 UP 9 ua 25 B - în volum de 169 mc 125 lei/mc  , APV 6254 în volum 

de 1049 mc la prețul de 125 lei/mc. 

 Asfel propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind  modul de 

valorificare și prețul de pornire a masei lemnoase. 

PRIMAR, 

Dan Vasile-Dumitru 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

PRIMAR 
 


