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                                                     HOTĂRÂREA NR. 64 

                                                       din 25.08.2017 

               privind stabilirea modului de valorificare și a prețului de pornire a masei lemnoase 

Consiliul local al comunei Ibăneşti întrunit în şedinţa ordinară din 25 august  2017; 

Având în vedere: 

- Având în vedere adresa Ocolului Silvic Gurghiu care solicită prin adresa 734/22.08.2017 înregistrată 

la Primăria Comunei Ibăneşti cu nr. 7612/23.08.2017 stabilirea modului de valorificare şi preţului de 

pornire în licitaţia pentru P6215,UPIX ua 31A natura tăieri SI (rezerva  de 20% pentru anul 2017) 

având următorul APV 6215. 

-Raportul de specialitate nr.7696 din data de 25.08.2017. 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- HG 617/2016 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;  

- 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 prin care se liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior, 

aprobata prin Legea nr.390/2005; 

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. Se aprobă vânzarea la licitaţie, pentru masa lemnoasă  din P6215, preţul de pornire este 

de 195 lei/mc cuprins în   APV nr.6215. 

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

prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Mureș, Ocolului Silvic Gurghiu și se aduce 

la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro.  

 
            Preşedinte de şedinţă 
     Anton Alina Elena                          Contrasemnează 
                                                                                                        p.  Secretar 

                                                                   Man Ancuţa Nicoleta  
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