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COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba 
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
 

HOTĂRÂREA  NR. 50/29.07.2022 
Privind modificarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul 

de valorificare al acesteia precum şi prețurile de valorificare pentru anul 2022 
 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în sedința ordinară în luna iulie  2022, 
    Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 48 din 22.07.2022 ințiat  de primarul comunei Arieșeni Privind modificarea HCL nr. 

34/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi 
prețurile de valorificare pentru anul 2022 

- referatul de aprobare nr. 4767/22.07.2022 a primarului comunei Arieseni Privind modificarea HCL nr. 34/2022 
privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi prețurile de 
valorificare pentru anul 2022 

- raport de specialitate  nr. 4768/22.07.2022 a primarului comunei Arieseni Privind modificarea HCL nr. 34/2022 
privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi prețurile de 
valorificare pentru anul 2022 

- adresa nr.3097/22.07.2022 a OS Horea Apuseni înregistrată la primăria comunei Arieșeni sub 
nr.4655/22.07.2022; 

Având în vedere prevederile: 
- Prevederile Legii 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic. 
- Prevederile HG nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn 
rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al 
proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn. 

- Prevederile HG nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică; 

- Legea 265/2017 privind stabilirea prețului unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.  
- Legea  nr. 33 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi 

economice a locuitorilor Munţilor Apuseni. 
- prevederile art.129, alin.2 lit.b şi alin (4) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor articolului 136 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂRE: 
 

             Art.1. Se modifică Art. 4 din Hotărârea Consiliului local Arieșeni nr. 34/2022 privind aprobarea 
destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi prețurile de 
valorificare pentru anul 2022 și va avea următorul conținut: 
” .În anul 2022 restul posibilității de exploatare conform amenajamentului silvic  față de cele enumerate la 
art.1, art.2 și art. 3 din HCL Arieșeni nr. 34/2022 , se va valorifica materialul lemnos din pădurea comunală 
la următoarele prețuri: 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227472


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din numărul 
consilierilor prezenți și 72,72 % din numărul consilierilor in funcție . 

 

Fasonat Loco Cioată: 
- lemn  lucru = 165 lei/mc 
- lemn foc = 70 lei/mc 

Fasonat la drum auto 
- lemn  lucru = 320 lei/mc 
- lemn foc = 150 lei/mc 

 La aceste prețuri se va adaugă TVA, în cazul vânzării către persoane fizice.  
             Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar Pantea Gheorghe prin 
aparatul de specialitate și OS Horea Apuseni. 
       Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4  Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului-Județului Alba, primarului 
comunei Arieșeni, OS Horea-Apuseni, compartiment Contabilitate, dosar/afișaj primărie 

 
 contrasemnează pentru   legalitate, 

președinte ședință,                       pt. secretar general, 
consilier local                                                                           inspector asistent 
Diomid-Mihai PAȘCA                                                         Ionel-Viorel BELEI 
 

 


