
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 139 mc lemn din specia plop proveniți  

din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ704A: DN7(Sebeș) -  

Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN67C(Sebeșel) 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 

data de 5 noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 139 mc lemn din 

specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ704A: DN7(Sebeș) - 

Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN67C(Sebeșel); 

            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind aprobarea valorificării unui 

volum de 139 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean 

DJ704A: DN7(Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN67C(Sebeșel); 

            - raportul de specialitate nr. 24012/29 octombrie 2020 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

           - adresa nr. 3502/16 octombrie 2020 a Ocolului Silvic Sebeș R.A. înregistrată la 

Consiliul Județean Alba cu nr. 23149/19.10.2020 la care sunt anexate:  

              Actul de punere în valoare (A.P.V.) 2621 - Aliniament DJ704A - emis de O.S. 

Sebeș R.A.; 

                        Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 314/2019 
pentru stabilirea prețurilor de referință aprobate pentru fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Sebeș pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura 

produsului; 

                    Lista de licitație pentru valorificarea materialului lemnos de pe aliniamentul 

DJ704; 

                    Contractul de servicii nr. 21693/01.10.2020/nr.3306/06.10.2020 încheiat între 

U.A.T. Județul Alba și Ocolul Silvic Sebeș R.A. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

           Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin.5 și art.57 alin. 2 din Regulamentul  de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;  

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

                     Art. 1. Se aprobă valorificarea prin licitație organizată de Ocolul Silvic Sebeș .R.A., ca 

„masă lemnoasă pe picior“, a unui volum de 139 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea 

arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - 

Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel), conform Actului de Punere în Valoare  

nr. 2621 - Aliniament DJ704 A. 

           Art. 2.  Se aprobă prețul de pornire de 65 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată în 

cuprinsul Actului de Punere în Valoare nr. 2621 - Aliniament DJ704A emis de Ocolul Silvic 

Sebeș R.A. 

          Art. 3.  În urma finalizării licitației, Ocolul Silvic Sebeș R.A. în calitate de organizator, va 

înregistra la registratura Consiliului Județean Alba documentele justificative din care rezultă 

suma finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă prevăzută la art. 1. 

          Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete şi al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba, prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Sebeș R.A., 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 270 

Alba Iulia, 5 noiembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                     Abţineri de la vot: 0 


