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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2020, din proprietatea comunei Săliștea, județul 
Alba, precum și a prețului de vânzare cu amănuntul pentru populație  

 

 Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2020, ședință publică, 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 42 din 27.08.2020 privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul 
2020, din proprietatea comunei Săliștea, județul Alba, precum și a prețului de vânzare cu amănuntul pentru populație; 
 - anunțul nr. 3591 din 27.08.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
 - prevederile art. 59, alin. 53, lit. a din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 4, alin. 1, art. 6, art. 45 din anexa la H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - referatul de aprobare nr. 42 din 27.08.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 

- raportul nr.  3590 din 27.08.2020 al administratorului public; 
 - avizul nr. 48 din 31.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 
 - avizul nr. 48 din 30.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, 
tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - avizul nr. 48 din 30.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. g, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. Se aprobă cantitatea de 600 mc masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2020 din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Săliștea.  
Art. 2. Se stabilește cota de lemn de foc în cantitate totală de 600 mc, ce va fi vândută către populație pentru anul 2020.  
Art. 3. Se stabilește prețul de vânzare cu amănuntul pentru populație de 100 lei/mc masă lemnoasă, din proprietatea 

publică a comunei Săliștea, pentru anul 2020. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, compartimentelor de 
specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, Ocolului Silvic Cugir, pentru ducere la îndeplinire, cetățenilor comunei şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                 Chiriluț Flavius Emil    SECRETAR GENERAL 
                                                    Ionescu Mihaela-Alina 
Săliștea, 31.08.2020                                                                                                                                                                                                               
Nr. 48 
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