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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 întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  

audio/videoconferință în data de 17 septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - 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; 

           - raportul de specialitate  nr. 19540/9 septembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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; 

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

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

3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare 

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

           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 
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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. 

 

                                                                                              

Contrasemnează 

PREŞEDINTE,                            p.SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Director executiv 

                                                                                 Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 197 

Alba Iulia, 17 septembrie 2021 

 
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 




