
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 227  

din  30 august  2018 

 

privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 

din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a 

materialului lemnos rezultat 

 

                  Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1.191  din 26.06.2018, privind stabilirea cantităţilor 

şi modul de valorificare a   masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul 

forestier proprietate a municipiului Tîrgu Mureş, prezentată de Administraţia Serelor, 

Parcurilor şi Zonelor Verzi, 

Având in vedere necesarul de lemn de foc pentru anul 2018  la: serele oraşului, 

grădina zoologică, cele trei cimitire şi asistaţi sociali,   

Conform prevederilor art.4 alin.(1)  din regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, aprobat prin  H.G. nr. 715/2017, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, „c”, „d”, art. 45 alin (1)  şi 

art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  

H o t ă r ă ş t e : 

Art. 1. Se aprobă cantităţile de material lemnos ce urmează a fi recoltat din fondul 

forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş în anul 2018 şi modul de valorificare a masei 

lemnoase,  conform Anexei  1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului TîrguMureş prin Administraţia Serelor Parcurilor şi Zonelor Verzi. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004 

republicată, privind instituția prefectului și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 544/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta  

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 



Municipiul Tîrgu-Mureş                           

Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi                               

Nr.                                  2018 

                       

Anexa nr. 1 

 

 

Cantităţile de material lemnos ce urmează a fi recoltate 

din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu-Mureş 

şi modul de valorificare a acesteia  

în anul 2018,  

 

 

      Partida nr.                  Cantitate exploatată 

             (mc.) 

Mod de valorificare         Observații 

    Vânzare pe picior Se va licita într-un 

singur lot de către 

O.S.Tg.  Mureș 

6945 47   

6946 17   

6947 63   

6948  7   

6986 104   

6988 317   

TOTAL 555   

    

  Exploatare în regim 

de prestări servicii 

Se va licita într-un 

singur lot  de către 

O.S.Tg.Mureș 

6905 331   

6906 173   

6907 296   

6908 99   

6909 16   

6982 132   

6952 66   

TOTAL 1113   

    

TOTAL GENERAL 1668   

 

 

 


