
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBEȘTII DE ARGEȘ 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Comuna Albeștii de Argeș, Județul Argeș, CP 117005, Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 
HOTĂRÂREA NR. 

privind valorificarea  masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019  

din Muntele Piscu Negru 

 
 Consiliul Local al Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară; 

         Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4911/20.08.2019 al d-lui Primar POPA 

GABRIEL,           

- avizul comisiilor de speciaitate ale Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, jud.Argeș; 

         Examinând: 

           -actele de punere in valoare nr.6040 Piscu Negru 1/07.08.2018 si nr.6041 Piscu Negru 

2/07.08.2018 întocmite de către Ocolul Silvic Vidraru, pentru cantitatea de 850+240=1090 m.c. material 

lemnos  rășinoase, fag și diverse tari.  

          

          Ținând cont de prevederile: 

           -  art.41 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

           - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

          - art.7, alin.(2) din Noul Cod civil; 

-  art. 6, art.7, art.10-art.12, art.17, art.58, art.59, art.62, art.63 din Legea nr.46/2008 privind Codul 

silvic, cu modificările și completările ulterioare; 

          - art.4 alin.1, art.6 alin.1, art.13, art.20, alin.5 și prevederile art.45 din Hotărârea Guvernului 

României nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, coroborate; 

         -  art.68, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ. 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E: 

          Art.1. Se aprobă exploatarea și valorificarea prin licitație publică a următoarelor cantități de 

material lemnos, conform tabelului de mai jos: 
Nr. 

Crt/Grupaj 

Partida 

 Nr. 

U.P. u.a. Volum 

brut m.c. 

Preț 

A.P.V. 

-lei/mc- 

Preț 

pornire 

lei / m.c. 

Pas 

licitație 

-lei- 

Grupaj 6040 Piscu Negru 1  850 133,16 230 10 

6041 Piscu Negru 2  240 108,98 220 10 

 

 

 

       Art.2. (1)  Prețul de pornire la licitație este de 230 lei/m.c.  fără TVA pentru cantitatea de 850 m.c. 

prevăzută in  (APV) nr.6040 Piscul Negru 1/07.08.2018 si 220 lei/m.c. fara TVA pentru cantitatea de 

240 m.c. prevazuta in  (APV) nr.6041 Piscul Negru 2/07.08.2018. 

         (2) Pasul de licitare este de 10 lei. 

         (3) Sumele rezultate din vânzarea masei lemnoase se vor utiliza  integral pentru finanțarea 

lucrărilor de investiții din comuna Albeștii de Argeș. 

        Art.3. Primarul Comunei Albeștii de Argeș, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



        Art.4. Prezenta hotarare se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 

Instituției  Prefectului jud. Arges, Primarului Comunei Albeștii de Argeș și va fi afișată pe site-ul 

comunei: albestiidearges.ro. 
 

          Dată azi:  09.09.2019 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
        CONSILIER LOCAL,                                                                   SECRETAR ,          
            OAE NICULAE                                                                       IȘFAN ELENA 
                  
                   
      
 
 
 
 
 



 Data: _____________ Data: _____________ Data: ______________ 

 Avizat,   Raport de specialitate Avizat  

 Secretar,   Birou Contabilitate  Comisia nr. 1 

         Președinte, 

 

         Comisia nr. 2 

         Președinte, 

 

         Comisia nr. 3 

         Președinte, 

 
PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTII DE ARGEȘ 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Comuna Albeștii de Argeș, Județul Argeș, CP 117005, Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind valorificarea  masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019  

din Muntele Piscu Negru 

 
 Consiliul Local al Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară; 

         Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4911/20.08.2019 al d-lui Primar POPA 

GABRIEL,           

- avizul comisiilor de speciaitate ale Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, jud.Argeș; 

         Examinând: 

           -actele de punere in valoare nr.6040 Piscu Negru 1/07.08.2018 si nr.6041 Piscu Negru 

2/07.08.2018 întocmite de către Ocolul Silvic Vidraru, pentru cantitatea de 850+240=1090 m.c. material 

lemnos  rășinoase, fag și diverse tari.  

          

          Ținând cont de prevederile: 

           -  art.41 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

           - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

          - art.7, alin.(2) din Noul Cod civil; 

-  art. 6, art.7, art.10-art.12, art.17, art.58, art.59, art.62, art.63 din Legea nr.46/2008 privind Codul 

silvic, cu modificările și completările ulterioare; 

          - art.4 alin.1, art.6 alin.1, art.13, art.20, alin.5 și prevederile art.45 din Hotărârea Guvernului 

României nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, coroborate; 

         -  art.68, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ. 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E: 

          Art.1. Se aprobă exploatarea și valorificarea prin licitație publică a următoarelor cantități de 

material lemnos, conform tabelului de mai jos: 
Nr. 

Crt/Grupaj 

Partida 

 Nr. 

U.P. u.a. Volum 

brut m.c. 

Preț 

A.P.V. 

-lei/mc- 

Preț 

pornire 

lei / m.c. 

Pas 

licitație 

-lei- 

Grupaj 6040 Piscu Negru 1  850 133,16 230 10 

6041 Piscu Negru 2  240 108,98 220 10 

 

 



 

       Art.2. (1)  Prețul de pornire la licitație este de 230 lei/m.c.  fără TVA pentru cantitatea de 850 m.c. 

prevăzută in  (APV) nr.6040 Piscul Negru 1/07.08.2018 si 220 lei/m.c. fara TVA pentru cantitatea de 

240 m.c. prevazuta in  (APV) nr.6041 Piscul Negru 2/07.08.2018. 

         (2) Pasul de licitare este de 10 lei. 

         (3) Sumele rezultate din vânzarea masei lemnoase se vor utiliza  integral pentru finanțarea 

lucrărilor de investiții din comuna Albeștii de Argeș. 

        Art.3. Primarul Comunei Albeștii de Argeș, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

        Art.4. Prezenta hotarare se comunică, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 

Instituției  Prefectului jud. Arges, Primarului Comunei Albeștii de Argeș și va fi afișată pe site-ul 

comunei: albestiidearges.ro. 
 

          Adoptată astăzi:  09.09.2019 

 
 
                    PRIMAR,                                                                AVIZAT DE LEGALITATE 
              POPA GABRIEL,                                                                   SECRETAR ,          
                 BOȘTINĂ DAN                                                                  IȘFAN ELENA 
                  
                   
      
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARGEȘ 

COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ 

Nr. 4911 / 20.08.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind valorificarea  masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019  

din Muntele Piscu Negru 

 

 Analizând adresa nr. 11103/25.09.2018 a Direcției Silvice Argeș - Ocolul Silvic Vidraru 

cuprinzând propunerile privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat în 

proprietatea publică a unității administrativ teritoriale comuna Albeștii de Argeș; 

 Având în vedere prevederile art. 4 alin.1, art.6 alin.1, art.13, art.20 alin. 5 și prevederile art.45 

din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, coroborate cu prevederile Legii nr.46/2008 

privind Codul silvic, republicată, 

 Constat că au fost respectate prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, coroborate cu prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, 

republicată, precum și necesitatea asigurării sumelor pentru lucrările de investiții ce vor fi derulate pe 

plan local de U.A.T. Albeștii de Argeș. 

 S-a propus un volum total de 1090 m.c. masă lemnoasă care să fie valorificată ca masă lemnoasă 

pe picior.  
Nr. 

Crt/Grupaj 

Partida 

 Nr. 

U.P. u.a. Volum 

brut m.c. 

Preț 

A.P.V. 

-lei/mc- 

Preț 

pornire 

lei / m.c. 

Pas licitație 

-lei- 

Grupaj 6040 Piscu Negru 1  850 133,16 230 10 

6041 Piscu Negru 2  240 108,98 220 10 

 
Nr. crt Lemn de 

lucru m.c. 

Coajă 

m.c. 

Lemn de foc m.c. Volum Brut 

m.c. 

Observații 

Total Crăci 

1 666 51 373 60 1090  

 Din volumul propus de 1090 m.c. propun ca valorificarea masei lemnoase să se facă pentru 

acoperirea nevoilor comunității, după cum urmează: 

a) Unei familii i s-ar putea acorda câte 3 m.c. lemn fasonat pentru foc., rezultând acoperirea 

nevoilor de încălzire a unui număr total de 144 familii de pe raza comunei Albeștii de Argeș. 

 Astfel, propun ca prețurile de vânzare să fie 230 de lei fără T.V.A. pentru 850 m.c. volum brut 

lemn aferent APV nr. 6040/07.08.2018 și 220 lei /m.c. fără T.V.A. pentru 240 m.c. volum brut lemn 

aferent APV nr. 6041/07.08.2018 , precum și 220 lei/m.c. fără T.V.A. pentru contribuabilii care au 

achitate toate taxele și impozitele către bugetul local și de 230 lei /m.c. fără T.V.A. pentru cei care nu au 

achitate totate taxele și impozitele către bugetul local. 

b) Sumele rezultate din vanzarea masei lemnoase se vor utiliza  integral pentru acoperirea  

pentru finanțarea sau cofinanțarea lucrărilor de investiții derulate de UAT Comuna Albeștii de Argeș. 

 Drept pentru care am inițiat proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea volumului de masă 

lemnoasă propus pentru recoltare și valorificare în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a 

unității administrativ teritoriale U.A.T. comuna Albeștii de Argeș, a modalității de valorificare a masei 

lemnoase și a prețurilor de vânzare a acesteia, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al 

comunei Albeștii de Argeș. 

Primar, 

POPA GABRIEL 

 
 
 

 


