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HOTĂRÂREA NR. 1 

 
29 ianuarie 2014 

 

privind aprobarea exploatării şi valorificării prin licitaţie 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: Nr. 

564558-MS-728, Nr. 591942-MS-728, Nr. 564589-MS-728 – cantitate totală de 832 mc – rărituri 

Miercurea Nirajului întocmite de Ocolului Sivic Tg. Mureş, 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 832 mc de masă 

lemnoasă pe picior, din actele de punere în valoare Nr. 564558-MS-728, Nr. 591942-MS-728, Nr. 

564589-MS-728 – rărituri, proprietatea Oraşului Miercurea Nirajului, din care: 

(2) Pentru cantitatea 400 mc lemn de lucru de se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei la 

suma de 300 lei/mc. 

(3). Pentru cantitatea de 432 mc se stabileşte preţul maxim pentru exploatare la 35 lei/ms. 

(4). Se stabileşte preţul de vânzare la 80 lei/ms către populaţie. 

(5). Se stabileşte la maximum 5 ms cantitatea ce se va vinde fiecărei gospodării din 

localitate; 

(6) Se desemnează în comisia de licitaţie următorii consilieri locali: Fabian Ferenc şi Nagy 

Keresztesi Jenő. 

Art. 2. Viceprimarul şi Serviciul de buget-finanţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

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

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează 

           Bereczki Jenő                       Secretar  

Nagy Zsigmond 


