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PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea 

arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău  

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului 

județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 

107 D) între km 4+343 - km 4+449; 

Luând în considerare: 

- Procesul - verbal nr. 4970/MN/23 iunie 2021 privind identificarea arborilor situați în 

ampriza DJ107E, încheiat de Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13872 /23.06.2021; 

- Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195-Ampriza DJ107E - emis 

de Ocolul Silvic Aiud; 

- Decizia nr. 63/3 martie 2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

- Contractul de servicii nr. 16318/21 iulie 2021/nr. 8967/27iulie 2021 încheiat între U.A.T. 

Județul Alba și Direcția Silvică Alba; 

        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; 

 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 Aiud, a unui 

volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 

4+343 - km 4+44, conform Actului de punere în valoare NR.2100146601750-6195-Ampriza 

DJ107E. 

            Art. 2.  Se aprobă prețul de pornire de 41,40 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată în 

cuprinsul calculului A.P.V. nr. 6195 - Ampriza DJ107E - grad de accesibilitate. 



           Art. 3.  În urma finalizării licitației, Ocolul Silvic Aiud 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 Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic 

Aiud, 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. 

 

 

                                  Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR  GENERAL, 

                           Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 183 

Alba Iulia, 2 septembrie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții 

şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea 

ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 19127/2  septembrie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum  

de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean  

DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta  

- Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

 

   I. Expunere de motive 

         În conformitate cu art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor consiliile 

județene asigură administrarea drumurilor județene, iar potrivit art. 1 din acest act normativ 

administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

         În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. - Județul Alba și Direcția Silvică 

Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 

având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru îndepărtarea arborilor din zona 

drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei drumului, prin tăierea arborilor 

îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între km 4+343 - km 4+449. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
          Conform Art.22 din O.G. 43/1997 Privind regimul drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate de  consiliile 

județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean Alba 

administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT județul Alba, din care face parte 

printre altele și drumul județean DJ107E.  

         Administratorul drumului județean DJ107E iși propune asigurarea siguranței circulației 

rutiere în scopul îndepărtării din zona drumului public a plantațiilor rutiere (vegetației forestiere 

îmbătrânite și uscate) prin activități cu caracter tehnic de tip silvic, efectuate de ocoalele silvice 

pe bază de contract de servicii pentru silvicultură și care constau în punerea în valoare a masei 

lemnoase, urmărirea regimului silvic cu respectarea strictă a legislației forestiere aflate în 

vigoare inclusiv desemnarea prestatorului în urma licitației silvice. 

          În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. Județul Alba și Direcția 

Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 

16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru 

îndepărtarea arborilor din zona drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei 

drumului, prin tăierea arborilor îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între 

km 4+343 - km 4+449. 

         Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea prețului de pornire de 41,40 

lei/mc în scopul organizării licitație de către Ocolul Silvic Aiud în vederea valorificării masei 

lemnoase inventariate din zona drumului județean DJ107E. 

          Ocolul Silvic Aiud a făcut cunoscut că va organiza licitație, iar prețul de pornire este de 

41,40lei/mc anexând Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195-Ampriza 

DJ107E și Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba. 

         În exercitarea atribuției prevăzute la art.20 din Hotărârea Guvernului României 

nr.715/2017, propunem Consiliului Județean Alba aprobarea unui preț de pornire de 41,40 

lei/mc. Prețul de 41,40 lei/mc este argumentat de Actul de punere în valoare (A.P.V.) 

NR.2100146601750-6195-Ampriza DJ107E - calcul APV LA GRAD DE ACCESIBILITATE 

înaintat Consiliului Județean Alba de către Ocolul Silvic Aiud. 

 

 



 III. Reglementări anterioare 

              Nu este cazul 

 

        IV. Baza legală 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Legea 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; 

  

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

          - Proces - verbal nr. 4970/MN/23.06.2021 a Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic Aiud 

înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr.13872 /23.06.2021, pentru identificarea arborilor 

situați în ampriza DJ107E; 

- Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E;  

    - Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

  

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

        Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

        Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

       Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

         - Proces - verbal nr. 4970/MN/23.06.2021 a Direcției Silvice Alba - Ocolul Silvic Aiud 

înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr.13872 /23.06.2021, pentru identificarea arborilor 

situați în ampriza DJ107E; 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, în conformitate cu prevederile art. 240 alin.(2) din Ordonanața de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și 



oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, 

propunem iniţierea  proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 183 din 2 septembrie 2021. 

 Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean 

Alba. 

 La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN               Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 19128/2  septembrie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea 

arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău  

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - km 4+449 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de  15 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 183/2 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

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

volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 

4+343 - km 4+449; 

      - Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică 

Alba; 

           - Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E - 

emis de O.S. AIUD; 

            - Contractul de Servicii nr.16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 încheiat între U.A.T. - 

Județul Alba și Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. .......  / .... septembrie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn 

proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 4+343 - 

km 4+449 

 

 

        În conformitate cu art.22 din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor consiliile județene asigură administrarea drumurilor județene, iar potrivit art.1 din 

acest act normativ administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, 

modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

        În îndeplinirea acestor atribuții a fost încheiat între U.A.T. Județul Alba și Direcția Silvică 

Alba - Ocolul Silvic Aiud, Contractul de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 

având ca obiect „Servicii de silvicultură, necesare pentru îndepărtarea arborilor din zona 

drumului județean DJ107E“ în scopul întreținerii zonei drumului, prin tăierea arborilor 

îmbătrâniți și uscați care periclitează siguranța circulației între km 4+343 - km 4+449. 

         Ocolul Silvic Aiud în calitate de prestator al serviciilor a realizat punerea în valoare a unui 

număr de 6 arbori pe acostamentul DJ 107E, rezultând un volum de 33,69 mc, iar în cele din 

urmă acesta a făcut cunoscut că va organiza licitație în vederea valorificării masei lemnoase 

inventariate din zona drumului județean, cu un preț de pornire de 41,40 lei/mc.  

    Ocolul Silvic Aiud a transmis Actul de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-

6195 - Ampriza DJ107E precum și Decizia nr. 63/30.03.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor 

Romsilva - Direcția Silvică Alba. 

         Licitația organizată de Ocolul Silvic Aiud se va desfășura în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr.715/2017. 

         Potrivit art.1 lit. m) din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017, organizator al 

licitației poate fi atât proprietarul sau administratorul cât și prestatorul de servicii al fondului 

forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale. 

         Având în vedere calitatea de prestator de servicii a Ocolului Silvic Aiud conform 

Contractului de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021, se impune aprobarea prin 

hotărâre a Consiliului Județean Alba, valorificarea masei lemnoase rezultate, prin procedură de 

licitație organizată de Ocolul Silvic Aiud. 

         În conformitate cu prevederile art.13 din Hotărârea Guvernului României nr.715/2017, 

prestatorul de servicii stabilește și tipul de licitație privind valorificarea masei lemnoase. 

         Prețul de pornire stabilit în lei/mc, fără TVA, va fi aprobat prin  hotărâre a Consiliului 

Județean Alba așa cum prevede art.20, alin.(5) din Hotărârea Guvernului României 

nr.715/2017.  

         În acest sens, Ocolul Silvic Aiud a propus un preț de pornire de 41,40 lei/mc în baza 

Actului de punere în valoare (A.P.V.) NR.2100146601750-6195 - Ampriza DJ107E - calcul APV 

LA GRAD DE ACCESIBILITATE. 

          Prețul de 41,40 lei/mc este argumentat de tarifele practicate în piață de Regia Națională a 

Pădurilor Romsilva privind licitațiile pentru vânzarea masei lemnoase adjudecată de către 

Direcțiile Silvice (Direcția Silvică Alba). 

          Pe baza devizului întocmit de către Ocolul Silvic Aiud, Consiliul Județean Alba va efectua 

plata către aceștia pentru serviciile de silvicultură prestate. 

 

 

 

 



          Plata sumei datorate de Consiliul Județean Alba către Ocolul Silvic Aiud, se va realiza și se 

va deduce din suma finală rezultată în urma adjudecării către cumpărători a masei lemnoase  

provenite din tăierea celor 33,69 mc lemn din zona drumului județean 107E, pe care Consiliul 

Județean Alba o are de primit de la operatorul desemnat câștigător de către Ocolului Silvic Aiud. 

          Ocolului Silvic Aiud în calitate de organizator al licitației va transmite la sediul 

Consiliului Județean Alba toate documentele justificative care atestă valoarea finală la care a fost 

adjudecată masa lemnoasă, iar contravaloarea serviciilor de silvicultură se vor deconta în baza 

Contractului de Servicii nr. 16318/21.07.2021/nr.8967/27.07.2021 încheiat între U.A.T. Județul 

Alba și Direcția Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, 

          Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului nr.............2021 și a notei 

Secretarului general nr. ................ 2021, precum și față de cele prezentate în temeiul 

prevederilor art.173 alin. (1) lit. c), d), art. 182 alin. (1), (2), art. 286 alin. (3),  din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre în forma prezentată, pentru aprobarea valorificării unui volum de 33,69 mc lemn la un 

preț de pornire de 41,40 lei/mc, proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean 

DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 

între km 4+343 - km 4+449. 

. 

         

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV,                                                 Șef  serviciu 

                       Ioan BODEA           Perța Floare 

 

 

 

 

 

 

              Întocmit, Pohonțu Sebastian 

 

 

  


