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HOTĂRÂRE 

NR. 73 din 25 septembrie2017 

privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă lemnoasă 

 

Consiliul local al Comunei Ibănești, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de 25 

septembrie 2017 

Avand in vedere :  

- expunerea de motive nr. 8503 din 19.09.2017 a primarului comunei Ibănești prin care 

se propune aprobarea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă lemnoasă 

care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Ibănești; 

- raportul compartimentului înregistrat cu numărul 8504 din 19.09.2017; 

- 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.654/e/05.09.2017 şi înregistrată la 

Primărie Ibănești cu nr.8052/05.09.2017 , Actele de punere în valoare masă lemnoasă 

nr. 6096/2017 şi nr. 6094/2017, și Devizele pe categorii de lucrării din care rezultă că 

preţul de referinţă calculat potrivit metodologiei de calcul aprobate pentru lemnul de foc 

a cărui exploatare se aprobă este de 103,10 lei, respectiv, 99,33 lei; 

Ținând cont de solicitările foarte mari din partea populației, respectiv 1250 de 

cereri pentru lemn de foc, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentei 

hotărâri și având în vedere prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică. 

În baza art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

 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; 
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 Art.1. Se aprobă prețul maximal  de pornire la licitație la suma de 120 lei/mc fără 

TVA, pentru exploatarea cantității de masă lemnoasă din APV nr.6093 din U.P III u.a 

16% cu un volum de brut de 429 mc. 

 Art.2. Se aprobă prețul maximal de pornire la licitație la suma de 120 lei/mc fără 

TVA, pentru exploatarea cantității de masă lemnoasă din APV nr.6094 din U.P III u.a 

14A%, cu un volum de brut de 272 mc. 

 Art.3. Cantitatea de masă lemnoasă din partizile prevăzute la articolul 1, lemn de 

lucru cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm și lemnul de foc, se va 

comercializa ca lemn de foc pentru primărie și instituțiile din comună. 

 Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

 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  

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă 

                                        Gliga Vasile-Dumitru                            Contrasemnează 

                                                                                  Secretar 

                                                                                        Todoran Codruţa-Alexandrina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptata cu _____ voturi “pentru”, ______ “impotriva”, ______”abtineri” 

Au fostprezenti _____  consilieri din cei 13 in functie 
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