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    HOTĂRÂRE 

      Nr. __89_ din data de 30.10.2017 

privind acceptul de a contracta prin negociere partida suprapusă (APV 6247) la prețul de 

adjudecare al  partizii 6216 respectiv 223.01 lei /mc 

 
Consiliul local al Comunei Ibănești, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 30 octombrie 2017 

Având in vedere :  

- expunerea de motive nr. 9872 din 30.10.2017 a primarului comunei Ibănești prin care se propune 

acceptul de a contracta prin negociere partida suprapusă (APV 6247) la prețul de adjudecare al  partizii 

6216 respectiv 223.01 lei /mc 

- 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 ;  

-Ţinând seama de adresa Ocolului Silvic Gurghiu  nr.1030/e/30.10.2017 şi înregistrată la Primărie 

Ibănești cu nr.9863/30.10.2017,  

-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; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă acceptul de a contracta prin negociere partida suprapusă (APV 6247) la prețul de 223,01 

lei/mc. 

Art.2. Prezenta hotărâre 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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