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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 39/2021 
privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei 

Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificare 
 

Consiliul Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință, în data de 31 august 2021; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/171/20.08.2021, la proiectul de 

hotărâre nr. 38/20.08.2021, prin care se propune aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din 

pădurea proprietate publică a comunei Balșa conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi 

stabilirea modului de valorificare; 

- Adresa nr. 3003/20.08.2021 comunicată de Ocolul Silvic Sebeș R.A, prestator de servicii silvice 

al fondului forestier, proprietatea comunei Balşa şi Actele de punere în valoare masă lemnoasă  nr. 

2100016802010, 2942 Balșa Apia1, nr. 2100016802020, 2943 Balșa Apia2 și nr. 2100016803260, 2460 

Voia, aceste documente fiind înregistrate la Primăria comunei Balșa sub nr. 1197/20.08.2021; 

- Raportul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice nr. 

2055/172/20.08.2021, precum şi Avizul favorabil nr. 9/24.08.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: 

agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie și 

protecție socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa; 

Văzând prevederile art. 3, art. 7, alin. (1), lit. b), art. 10, art. 17, alin. 2, lit. g),  art. 19, art. 20, art. 

59, alin. (1) şi alin. (2), art. 60, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1, lit. e) și x), art. 4, alin. (1), art. 6 și art. 45 din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Procesele verbale de la 

conferința I şi a II-a de amenajare pentru fondul forestier proprietate publică a comunei Balșa, prin care 

au fost avizate tema de proiectare şi planurile de amenajament pentru pădurile proprietate publică a 

comunei Balșa al cărora prestator de servicii silvice este Ocolul Silvic Sebeș R.A., prevederile Hotărârii 

Consiliul Local al comunei Balșa nr. 38/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 

poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2021 și ale Hotărârii 

Consiliul Local al comunei Balșa nr. 15/2021 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei 

lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate publică a 

comunei Balșa, pe anul 2021; 

Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, pentru a se putea valorifica, în timp optim, cantitatea de 

material lemnos, în principal lemnul de foc necesar încălzirii clădirilor instituţiilor publice existente pe 

teritoriul comunei Balșa; 

In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g) și ale 

art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Aprobă exploatarea din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, a următoarelor cantități 

de lemn: 

-37,22 mc masă lemnoasă din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, partida 2942 Balșa, u.a. 24D, 

-188,91 mc masă lemnoasă din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, partida 2943 Balșa, u.a. 

25A, 

-44,00 mc masă lemnoasă din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, partida 2460 Voia, u.a. 81A,  

cu respectarea dispozițiilor legale privind exploatarea masei lemnoase de persoane juridice atestate de 

autoritatea publica centrală care răspunde de silvicultură.  

Art.2. (1) Se aprobă valorificarea prin vânzare directă a cantității de 44 mc lemn de lucru, fasonat la 

cioată, din specia molid, partida 2460 Voia, u.a. 81A, din fondul forestier, proprietate publică a comunei 
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Balșa, pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau 

parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul 

reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu al 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi 

fundaţiilor înfiinţate conform legii. 

(2) Preţul mediu de vânzare pentru 1 (unu) mc masă lemnoasă, fasonat la cioată, rezultat din APV-

ul nr. 2100016803260, 2460 Voia, u.a. 81A, este de 64 lei. 

(3) La prețul pentru 1 (unu) mc masă lemnoasă, fasonat la cioată, stabilit conform alin. (2), se mai 

adaugă contravaloarea exploatării masei lemnoase de operatori economici atestaţi de către comisia de 

atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul forestier 

recunoscută la nivel naţional. 

Art.3. (1) Se aprobă recoltarea și atribuirea cu titlu gratuit a cantității de 226,32 m.c. masă 

lemnoasă, din partida 2942 Balșa, u.a. 24D, APV nr. 2100016802010 și din partida 2943 Balșa, u.a. 25A, 

APV nr. 2100016802020, din fondul forestier proprietatea comunei Balşa, în vederea asigurării lemnului 

de foc pentru iarna 2021-2022, instituţiilor publice ale comunei Balşa, după cum urmează: Primăria 

comunei Balşa – 133,91 m.c.; Școala Primară Balșa – 37,22 m.c.; Căminul cultural Balșa – 10 m.c.; 

Căminul cultural Almaşu Mic de Munte - 5 m.c.; Căminul cultural Ardeu - 5 m.c.; Căminul cultural 

Mada - 5 m.c.; Căminul cultural Galbina - 5 m.c.; Căminul cultural Voia - 5 m.c.; Căminul cultural 

Vălişoara - 5 m.c.; Căminul cultural Techereu - 5 m.c.; Căminul cultural Poiana - 5 m.c.; Căminul 

cultural Poieniţa - 5 m.c.. 

(2) Exploatarea cantității de 226,32 m.c. masă lemnoasă, se face de operatori economici atestaţi 

de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul 

forestier recunoscută la nivel naţional. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei Balşa, 

Compartimentul agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice cu sprijinul Ocolului 

Silvic Sebeș R.A, prestator de servicii silvice al fondului forestier, proprietatea comunei Balşa. 

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-județul Hunedoara, Viceprimarului 

comunei Balșa, Compartimentului administrativ financiar-contabil, Compartimentului agricol, urbanism 

și amenajarea teritoriului și achiziții publice, Ocolului Silvic Sebeș R.A, se aduce la cunoștință publică 

prin afișare. 

  

Balșa la, 31 august 2021 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                                  Contrasemnează,                                                                                                                                              

       Stănculesc Nicolae-Ciprian                                                                    Secretar general,                                                                                                  

                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 
 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 august 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.        


