ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
PRIMAR
Nr.2/A/2/17.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în proprietatea
comunei Vinţu de Jos, pentru anul 2020, precum si valorificarea masei lemnoase
Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, județul Alba, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 31 ianuarie 2020, ora 16.00, în sala de şedinţă a Căminului
Cultural al comunei Vinţu de Jos;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a domnului primar nr.350/A/2/17.01.2020 în calitatea sa de
iniţiator;
- raportul de specialitate nr. 321/A/2/22.01.2020, întocmit de către biroul buget
finanţe-contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale;
- adresa nr. 4687/19.12.2019 si a Direcţiei Silvice Alba, Ocolului Silvic Valea
Ampoiului înregistrata
la sediul Primăriei comunei Vinţu de Jos sub nr.
11339/20.12.2019;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vinţu de Jos;
- prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicat ;
-prevederile art. 4, alin.1, art.6 alin.1 si 2, art.45 alin.1 si alin.11 lit.b din H.G.
nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. c din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
În temeiul art. 139 alin.3 lit.g din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cantitatea masei lemnoase din pădurea aflată în proprietatea
comunei Vinţu de Jos, pe natura de produse, pentru anul 2020, după cum urmează:
- produse de conservare: 150 mc;
- produse secundare: 350 mc;
- produse de igienă: 200 mc;
Art. 2 Se aprobă valorificarea unei cantităţi de 550 mc de masă lemnoasă pentru
asigurarea cu lemn de foc a persoanelor fizice, din cantitatea totală de 700 mc/an din
pădurea aflată în proprietatea comunei Vinţu de Jos, pe anul 2020, după cum urmează:
- 150 mc pin la prețul de 190 lei/mc (TVA inclus);
- 400 mc foioase la prețul de 210 lei/mc (TVA inclus);
Art. 3 Se aprobă valorificarea unei cantităţi de 150 mc de masă lemnoasă, din
cantitatea totală de 700 mc/an din pădurea aflată în proprietatea comunei Vinţu de Jos,
pe anul 2020, de către Ocolul Silvic, la preţurile minime estimate de Regia Naţională a
Pădurilor Romsilva-Direcţia Silvică Alba, prin licitaţie, destinată agenţilor economici.

Art.4. Cantitatea de masă lemnoasă pentru asigurarea cu lemn de foc a
persoanelor fizice, care poate fi achiziționată va fi în limita a 5 mc/gospodărie.”
Art. 5 Bonurile vor fi distribuite către populație până cel târziu la data de
30.09.2020.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului, judeţului Alba,
primarului comunei Vinţu de Jos, precum şi Direcţiei Silvice Alba, Ocolului Silvic
Valea Ampoiului.
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios
administrativ a Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Vinţu de Jos, 17.01.2020
PRIMAR,
Ion Iosif Josan

AVIZAT,
SECREATAR
Claudia Lavinia Muntean

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
NR. 321/A/2/17.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în proprietatea
comunei Vinţu de Jos, pentru anul 2020, precum si valorificarea masei lemnoase

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
-prevederile art. 4, alin.1, art.6 alin.1 si 2, art.45 alin.1 si alin.11 lit.b din H.G.
nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică;
-adresa nr. 4687/19.12.2019 a Direcţiei Silvice Alba, Ocolului Silvic Valea
Ampoiului înregistrata
la sediul Primăriei comunei Vinţu de Jos sub nr.
11339/20.12.2019, prin care se doreste aprobarea valorificarii unei cantitati de 700 mc
masa lemnoasa rezultata din padurea aflata in proprietatea UAT Vintu de Jos pentru anul
2020 ;
Propunem spre aprobarea Consiliului Local urmatoarele cantitati de material lemnos:
-produse de conservare 150 mc
-produse secundare 350 mc
-produse de igiena 200 mc
Masa lemnoasa provenita din produsele principale si cele secundare va fi valorificata
de catre Ocolul Silvic la preturile minime estimate de Regia Nationala a Padurilor
Romsilva- Directia Silvica Alba catre agenti economici.
Pentru asigurarea cu lemn de foc pentru persoane fizice va fi distribuita canitatea
de 550 mc proveniti din produsele secundare si de igiena dupa cum urmeaza:
-150 mc de pin cu pretul de 190 lei/mc (TVA inclus)
-400 mc de foioase la pretul de 210 lei/mc (TVA inclus)
Materialul lemnos va fi livart către populatie din rampă( acces la drumul auto,taiat
și stivuit la metru ster)
Distribuirea bonurilor catre persoanele fizice solicitante se va face pana cel tarziu in
data de 30.09.2020.
Totodata propunem limitarea cantitătii de masă lemnoasă care va putea fi achizitionată
de către persoanele fizice , cetateni ai UAT Vințu de Jos, la cel mult 5 mc/gospodarie.

ÎNTOCMIT,
Eugenia Ana Neagu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
PRIMAR
Nr.350/A/2/17.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere :

-adresa nr. 4687/19.12.2019 a Direcţiei Silvice Alba, Ocolului Silvic Valea
Ampoiului înregistrata
la sediul Primăriei comunei Vinţu de Jos sub nr.
11339/20.12.2019, prin care se doreste aprobarea valorificarii unei cantitati de 900 mc
masa lemnoasa rezultata din padurea aflata in proprietatea UAT Vintu de Jos pentru anul
2020 ;
-prevederile art. 4, alin.1, art.6 alin.1 si 2, art.45 alin.1 si alin.11 lit.b din H.G.
nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică;
- prevederile art. 129, aliniatul 2, lit. c din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.3 lit.g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
propun spre aprobarea Consiliului Local Proiectul de Hotarare in forma propusa.

PRIMAR,
Ion Iosif Josan

