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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.  48/2022 
privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a comunei Balșa, din producția anului 2022 
 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă extraordinară, în data de 

30 septembrie 2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/181/22.09.2022, la proiectul de hotărâre 

nr. 43/22.09.2022, prin care se propune stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase care va fi 

exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, din producția anului 2022; 

- Adresa nr. 3893/21.09.2022 și Raportul de specialitate întocmite și comunicate de Ocolul Silvic 

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

Primăria comunei Balșa sub nr. 1236/22.09.2022, privind Lista de partizi și propunerea cu prețul de pornire 

pentru masa lemnoasă ,, pe picior” destinată valorificării prin vânzare, la licitație publică, producția 2022; 

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

2055/182/22.09.2022, precum şi Avizul favorabil nr. 52/26.09.2022, al comisiei de specialitate nr. 1: 

agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi 

protecţie 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. q) și x), art. 4, alin. (1), art. 6, art. 12, art. 13 și art. 20, alin. 

(5) 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. 19/2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate 

recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2022, Hotărârii Consiliul Local al 

comunei Balșa nr. 55/2021 privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase ,,pe picior”, 

producția anului 2022, pentru masa lemnoasă ce se valorifică prin licitație sau negociere din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Balșa;  

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, respectiv prin vânzare, la licitație publică, producția 2022, din proprietate publică a 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. Se aprobă valorificarea ca masă lemnoasă, pe picior, prin vânzare la licitaţie publică cu 

strigare, a Listei cu partizi care se regăsește în Anexa nr. 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preturile, fără TVA, de pornire la licitație pentru partizile din lista menționată la 

art.1, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei Balşa și 

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.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și 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, 30 septembrie 2022 

 

 

 

            

              Preşedinte de ședinţă                                                                              Contrasemnează,                                                                                       

                    Cristea Ioan                                                                               Secretar general,                                                                                                  

                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 30 septembrie 

2022, sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.                                        
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Ocolul Silvic Sebes R.A.

515800 Sebes , str.  Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , jud. Alba

J/01/25/2004 , RO 16041457 , RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebes

tel/fax : 0258 735725 , e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa 1

Partida Supr. U.P. u.a. Volum Felul Volum Valoare Valoare Treapta Garantie

Denumire ha

arb.mediu 

(m.c.) 
taierii

brut APV 

(m.c.)
ras. (m.c.)

fag 

(m.c.)

stejari 

(m.c.)

Div.tari(

m.c.)

Div.moi 

(m.c.)
globala (lei)

unitara 

(lei/m.c.)

licitatie 

(lei/ m.c.)
(lei)

1 3699- Panta Vaii 6,0 I Balsa 89 1,89 PR-I 1018,89 0,00 1014,66 0 4,23 0 254722,50 250 13 12736,1

2 3603- Muchia Curechiului 5,5 I Balsa 108D 0,16 Raritura 254,73 0,00 69,83 0 184,90 0 25473,00 100 5 1273,7

3 3604- Borna Slatina 5,2 I Balsa 109A 0,13 Raritura 105,73 0,00 66,49 0 39,09 0 10573,00 100 5 528,7

4 3641- Panta Curechiului 2,0 I Balsa 108A 0,09 Raritura 63,63 0,00 49,71 0 14 0 5726,70 90 5 286,3

18,7 2,27 1442,98 0,00 1200,69 0,00 242,14 0,00 296495,20 14824,8

DIN CARE

SEF OCOL, FOND FORESTIER,

ing. Oprita Ioan ing.Trifa Adrian

TOTAL

ANEXA NR.1 LA HCL NR.  48/2022

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

TĂTULEA SILVIU-PETRU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CRISTEA IOAN

LISTA PARTIZILOR ,,PE PICIOR" PENTRU LICITATIE- PRODUCTIA 2022

Tipul licitatiei: ''publica cu strigare"

Proprietar: Comuna Balsa

Nr.
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