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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. 18/2022 
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 2022 

 

Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data 

de 31 martie 2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/39/03.02.2022, la proiectul 

de hotărâre nr. 11/03.02.2022, prin care se propune 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 2022; 

  - Adresa nr. 373/02.02.2022 a Ocolului Silvic Sebeș R.A. - prestatorul de servicii silvice al 

fondului forestier, proprietatea comunei Balşa, înregistrată la Primăria comunei Balșa sub nr. 

182/03.02.2022, prin care se propune 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 2022; 

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

nr. 2055/40/03.02.2022, precum şi Avizul favorabil nr. 17/22.03.2022, 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 dispozițiile art. 3, art. 7, alin. (1), lit. b), art. 10 şi art. 60, alin. (4) şi (5) din Legea 

nr. 46/2008, privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1, 

lit. x) 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 şi 

completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației 

publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 

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. Se aprobă prețul, fără TVA, pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la 

cioată, pentru anul 2022, din fondul forestier, proprietate publică a comunei 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, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prețul, fără TVA, pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la căi 

de transport, pentru anul 2022, din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pentru 

consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial 
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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, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei 

Balşa, Compartimentul agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice şi Ocolul 

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

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, 

Primarului 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 martie 2022 

 

                                                                                                                                                  

           Preşedinte de ședinţă                                                                Contrasemnează,                                                                                                                                              

        Țăndău Cosmin-Nicolae                                                             Secretar general,                                                                                                  

                                  Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022, 

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

 



1 L.lucru Mo + Br + La 120 170

2 L.lucru Pin 70 120

3 L.lucru Du 100 150

4 L.lucru Fag 120 150
5 L.lucru stejar, gorun 190 220
6 L.lucru Ce, ulm 120 150
7 L.lucru Ca 120 150
8 L.lucru paltin, frasin 190 220

9 L.lucru Ju 90 120
10 L.lucru Ci 200 230

11 L.lucru Sc 180 210

12 L.lucru Me 110 140
13 L.lucru Pl.t, Sa.c 100 130

14 L.lucru tei 120 150

15 L.lucru anini 100 130
16 L.lucru alte DT 120 150

17 L.lucru alte DM 80 110

18 Lemn foc rasinoase

19 Lemn foc div.foioase tari

20 Lemn foc div.foioase moi

La preturile de mai sus se adauga TVA in conditiile legii.

Contrasemnează,

Preşedinte de ședinţă Secretar general

Țăndău Cosmin-Nicolae Jr. Tătulea Silviu-Petru

40

Sef Ocol, Resp.                 Fond Forestier,              Resp. Resurse Umane

Ioan Oprita                       Ing.Trifa Adrian                ing.  Scrob Lucian Ioan

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

RASINOASE

Pana la 40 cm la capatul 

gros (G 2, M 1, 2, 3, S), 

lei/mc, fara TVA

Peste 40 cm la capatul 

subtire (G 1), lei/mc, fara 

TVA

FOIOASE

40

80

Anexa nr.1 la HCL nr.18/2022

Preturi vanzare directa a lemnului

in faza ''fasonat la cioata"pentru anul 2022: UAT Balșa

Nr.crt.
Sortiment/Specia sau 

grupa de specii

OS Sebes 2022

Pana la 34 cm la capatul 

gros (G 2, 3, M 1, 2, S), 

lei/mc, fara TVA

Peste 34 cm la capatul 

subtire (G 1) lei/mc, fara 

TVA



1 L.lucru Mo + Br + La 180 230

2 L.lucru Pin 130 180

3 L.lucru Du 160 210

4 L.lucru Fag 180 210

5 L.lucru stejar, gorun 250 280

6 L.lucru Ce, ulm 180 210

7 L.lucru Ca 180 210

8 L.lucru paltin, frasin 250 280

9 L.lucru Ju 150 180

10 L.lucru Ci 260 290

11 L.lucru Sc 220 250

12 L.lucru Me 170 200

13 L.lucru Pl.t, Sa.c 160 190

14 L.lucru tei 180 210

15 L.lucru anini 160 190

16 L.lucru alte DT 180 210

17 L.lucru alte DM 140 170

18 Lemn foc rasinoase

19 Lemn foc div.foioase tari

20 Lemn foc div.foioase moi

La preturile de mai sus se adauga TVA in conditiile legii.

Contrasemnează,

Preşedinte de ședinţă Secretar general

Țăndău Cosmin-Nicolae Jr. Tătulea Silviu-Petru

           Ioan Oprita Ing.                   Ing. Trifa Adrian                 ing. Scrob Lucian Ioan               

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

100

140

100

Sef Ocol,                  Resp.Fond Forestier,             Resp. Resurse Umane

FOIOASE

Anexa nr.2 la HCL nr.18/2022

Preturi vanzare directa a lemnului

in faza ''fasonat la cai de transport cu caracter permanent"

pentru  anul 2022 UAT Balșa .

Nr.crt.
Sortiment/Specia sau grupa de 

specii

OS Sebes 2022

Pana la 34 cm la capatul 

gros (G 2, 3, M 1, 2, S), 

lei/mc, fara TVA

Peste 34 cm la 

capatul subtire (G 1) 

lei/mc, fara TVA

RASINOASE

Pana la 40 cm la capatul 

gros (G 2, M 1, 2, 3, S), 

lei/mc, fara TVA

Peste 40 cm la 

capatul subtire (G 1), 

lei/mc, fara TVA


