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HOTĂRÂREA NR. 27 
 

din 30 iunie 2008 
 

Privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică a masei lemnoase pe picior, 
proprietatea consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului 

 
 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Actul de punere în valoare nr. 6230 

IG din 11.06.2007 din U.P nr. 10 pentru volumul brut de 46 mc, Actul de punere în valoare nr. 6229 
IG din 11.06.2007 din U.P. nr. 10 pentru volumul brut de 383 mc, Actul de punere în valoare nr. 
6228 IG din 13.12.2005 din U.P. nr. 10 pentru volumul brut de 19 mc, Actul de punere în valoare nr. 
6225 PR -CR din 12.12.2005 din U.P. nr. 10 pentru volumul brut 92 mc, Actul de punere în valoare 
nr. 6224 IG din 11.06.2007 din U.P. nr. 10 pentru volumul brut de 106 mc, Actul de punere în 
valoare nr. 6410 IG din 31.01.2008 din U.P. nr. 7 Vărgata pentru volumul brut de 168 mc, Actul de 
punere în valoare 6406 AC II din U.P. nr. 7 Vărgata, pentru volumul brut de 15 mc, Actul de punere 
în valoare 6407 AC II din U.P. nr. 7 Vărgata, pentru volumul brut de 4 mc, Actul de punere în 
valoare 6408 AC II din U.P. nr. 10 Măgherani, pentru volumul brut de 3 mc, Actul de punere în 
valoare 6411 AC II din U.P. nr. 8 GălăŃeni, pentru volumul brut de 1 mc, Actul de punere în valoare 
6412 AC II din U.P. nr. 8 GălăŃeni, pentru volumul brut de 1 mc, Actul de punere în valoare 6413 AC 
II din U.P. nr. 8 GălăŃeni, pentru volumul brut de 1 mc,  Actul de punere în valoare 6415 AC II din 
U.P. nr. 8 GălăŃeni, pentru volumul brut de 107 mc, Actul de punere în valoare 6416 AC I din U.P. 
nr. 10 Măgherani, pentru volumul brut de 2 mc, Actul de punere în valoare 6417 AC I din U.P. nr. 5 
Ernei, pentru volumul brut de 1 mc al Regiei NaŃionale a Pădurilor – Romsilva -  DirecŃia Silvică Tg. 
Mureş Ocolului Silvic Tg. Mureş şi şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie 
publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „a”  din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificăruile şi completările ulterioare, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 46 mc de masă 
lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea 
Nirajului, cu preŃul de pornire a licitaŃiei 8,83 RON/mc. 

(2) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 383 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 15,51 RON/mc. 

(3) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 19 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 21,39 RON/mc. 



 (4) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 92 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 12,13 RON/mc. 

(5) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 106 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 10,30  RON/mc. 

(6) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 3 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 97,45  RON/mc. 

(7) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 2 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 10 Măgherani, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 29,83 RON/mc. 

(8) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 107 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 8 GălăŃeni, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 31,21 RON/mc. 

(9) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 1 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 8 GălăŃeni, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 14,28 RON/mc. 

(10) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 1 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 8 GălăŃeni, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 12,65 RON/mc. 

(11) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 1 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 8 GălăŃeni, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei  14,59  RON/mc. 

 (12) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 168 mc de masă lemnoasă 
pe picior, din U.P. nr. 7 Vărgata, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 35,50 RON/mc. 

(13) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 15 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 7 Vărgata, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 29,38 RON/mc. 

(14) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 4 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 7 Vărgata, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu 
preŃul de pornire a licitaŃiei 23,07 RON/mc.  

(15) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de 1 mc de masă lemnoasă pe 
picior, din U.P. nr. 5 Ernei, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, cu preŃul 
de pornire a licitaŃiei 16,85  RON/mc. 

Art. 2. Se numesc în comisia de licitaŃie din partea consiliului local al oraşului Miercurea 
Nirajului, următorii consilieri locali: Toth Sándor, Bartok Iosif, Imreh Attila, Simonfi Laszlo. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 

 
 
 
Preşedinte de şedinŃă          

         Contrasemnează 

               Barabás Loránt          

                          Secretar 

 

        Nagy Zsigmond 


