ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72
din 27 octombrie 2010
privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Actele de punere în valoare
întocmite în urma efectuării marcărilor în pădurea proprietatea publică a Primăriei Miercurea
Nirajului comunicat de către Regia NaŃională a Pădurilor - Romsilva – DirecŃia Silvică Tg. Mureş cu
nr. de înregistrare 3008/25.10.2010, Actul de punere în valoare nr. 6211AC I, Fişa tehnică şi
economică întocmite de către Ocolul Silvic Sovata cu nr. 3449/22.10.2010 şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 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 „b”, art. 123 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
modificările şi completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă valorificarea prin licitaŃie publică a cantităŃii de:
- 835 mc de masă lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 8, UA 36, partida 6515, proprietatea
oraşului Miercurea Nirajului ;
- 174 mc de masă lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 8, UA 15A, partida 6589, proprietatea
oraşului Miercurea Nirajului;
- 282 mc de masă lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 16, UA 58B, C, D, proprietatea oraşului
Miercurea Nirajului
(2) Se stabileşte preŃul de pornire a licitaŃiei la suma de 70 lei/mc de masă lemnoasă.
(3) Se desemnează în comisia de licitaŃie următorii consilieri locali: Nagy Keresztesi Jenı,
Imreh Attila, Simonfi László.
Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, referentul contabil şi consilierii locali
nominalizaŃi în art. 1 alin. (3) vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică.
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