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H O T Ă R Â R E A nr.81/2021 
privind modificarea și completarea art.4 al HCL nr.8/2021, actualizat prin HCL 53/2021 

privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a 
metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Săsciori 
 
 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în 
ziua de 20 octombrie 2021, ora 8,30; 

 

Luuând în dezbatere:  
-HCL nr.8/2021 privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde 

în anul 2021 și a metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior,, din 
fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori 

-HCL nr.53/2021 privind actualizarea art.4 al HCL nr.8/2021 privind stabilirea cantităților 
de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a metodologiei de calcul , a prețului 
de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Săsciori 

-Proiectul de hotărâre nr.244/19.10.2021 a proiectului de hotărâre , întocmit de către 
inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar;  -Referatul 
de aprobare nr.245/19.10.2021 a proiectului de hotărâre , întocmit de către inițiatorul proiectului 
de hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar; 

-Raportul de specialitate nr.246/19.10.2021 întocmit de către d-na. Fridrich Oana- 
Alexandra-consilier II, privind modificarea și completarea art.4 al HCL nr.8/2021 și al HCL 
53/2021 privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și 
a metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Săsciori; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 juridică și de disciplină, protecția 
mediului și turism; 

Având în vedere prevederile: 
- Titlul III Gestionarea durabilă a pădurilor, capitolele VII-IX din Legea nr. 46/2008- Codul 

Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 387/2016 privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea 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 unor 
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 ; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din 
anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei; 

- art. 6, art. 26 si art. 45 din HG  nr. 715/2017 prin care se aprobă Regulamentul de 
valorificare a msei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 (1) coroborat cu art. 196 (1), lit. „a” din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 



 

 
Art. I. Se modifică și se completează art.4 al HCL nr.8/2021, actualizat prin HCL 

53/2021 privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 
2021 și a metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din 
fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori, care v-a avea următorul cuprins, astfel: 

“Art.4 Se aprobă pentru persoanele fizice, cu prioritate pentru cetațenii comunei Săsciori, 
pentru instituții și pentru agenți economici de pe raza comunei, cantitatea de 4.000 mc. Pentru 
fiecare familie se aprobă cantitatea de maxim 6 mc lemn , pentru agenții economici, se aprobă 
cantitatea de maxim 30 mc lemn, la prețul de 135 lei/mc (TVA inclus pentru lemnul fasonat la 
cioată) și la prețul de 290 lei /mc (prețul incluzând masa lemnoasă, exploatarea, transportul si 
T.V.A-ul aferent).” 

Art.II. Celelalte articole ale HCL nr.8/2021, actualizat prin HCL 53/2021 privind 
stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a 
metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul 
forestier proprietate publică a comunei Săsciori , rămân neschimbate. 

Art.III. Cu data adoptării prezentei hotarâri, HCL 53/2021 își încetează aplicabilitatea. 
Art.IV. Primarul comunei Săsciori- dl.Nicolae-Florin Morar și viceprimarul comunei 

Săsciori, prin compartimentul financiar-contabil, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.V. Cu drept de contestație la instanta de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004. 

Art.VI. Prezenta se comunică 
-Instituției prefectului-județul Alba; 
-Primarului comunei Săsciori 
-Viceprimarului comunei Săsciori 
-Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Săsciori; 
-Ocolului Silvic Sâpcea Cugir. 

 
Săsciori la 20 octombrie 2021 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 
GAVRILĂ  ILIE Maria-Monica Ilea 

 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, 
care reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor 
prezenți. 


