
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26

din 24 aprilie 2013

privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Fişa tehnică şi economică a partizii şi
Actul de punere în valoare 6247 PR-CO, întocmit de către  Romsilva Fil Silvică Tg. Mureş – Ocolul
Silvic Sovata,  referatul viceprimarului oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale,
buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  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 administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

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

HOTĂRĂŞTE

Art.  1.  (1)  Se aprobă valorificarea  prin licitaţie  publică a cantităţii  de 278 mc de masă
lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 16 Roua, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

(2) Se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei la suma de 65 lei/mc.
(3) Se desemnează în comisia de licitaţie următorii consilieri locali: Fábián Ferenc, Bartok

Iosif si Nagy Keresztesi Jenő.
Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului

oraşului Miercurea Nirajului, Ocolului Silvic Sovata şi la cunoştinţă publică.

   Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează

  Keresztesi Ernő Barna         Secretar 

Nagy Zsigmond
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică de masă lemnoasă pe picior, proprietatea
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Fişa tehnică şi economică a partizii şi
Actul de punere în valoare 6247 PR-CO, întocmit de către  Romsilva Fil Silvică Tg. Mureş – Ocolul
Silvic Sovata,  referatul viceprimarului oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale,
buget  –  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  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 administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

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

SE PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art.  1.  (1)  Se aprobă valorificarea  prin licitaţie  publică a cantităţii  de 278 mc de masă
lemnoasă pe picior, din U.P. nr. 16 Roua, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.

(2) Se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei la suma de .......... lei/mc.
(3) Se desemnează în comisia de licitaţie următorii consilieri locali:

Art. 2. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Ocolului Silvic Sovata şi la cunoştinţă publică.

               Iniţiator, Primar
     Tóth Sándor   Contrasemnează

        Secretar
 Nagy Zsigmond


