
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 47/2022 

privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta și valorifica în 

cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Câlnic 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 

29.04.2022; 

Luând în dezbatere: 

 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va 

recolta și valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Câlnic 
- Referatul de aprobare al domnului Primar al Comunei Câlnic în calitate de inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 2256/14.04.2022 întocmit de către Compartimentului 

Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism 

- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al comunei Câlnic; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 1 lit. e), art. 4 alin. 1, art. 6 alin. 1, 2 și 4, art. 45 alin. 11, 12 și 13 și art. 52 

alin 1 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 59 alin. 3 și 5 3  din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic 

- adresa înaintată de către Ocolul Silvic Iezerul Trascău cu nr. 899/24.03.2022, înregistrată 

la instituția noastră cu numărul 1768/25.03.2022, privind cota de masă lemnoasă pentru anul 2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139 și 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     HOTĂRĂȘTE 

           Art. 1 (1) Se aproba volumul maxim de 4.592 mc pentru valorificare prin vânzare directa, 

pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau 

parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul 

reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu 

al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi 

fundaţiilor înfiinţate conform legii.  

 (2) Volumul prevăzut la alin. (1) se compune din următoarele tipuri de produse lemnoase: 

- produse principale – 2.651 m3  

- produse secundare (rărituri) – 105 m3 

- produse din tăieri de conservare – 1.471 m3 

- produse din tăieri de igienă – 365 m3 

 

           Art. 2 Se aprobă 100 mc - gratuit - pentru unităţile de interes local finanţate integral sau 

parţial de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 

comunitare în domeniul ajutorului de stat și 4.492 mc spre vânzare pentru populatia cu domiciliul 

stabil în comuna Câlnic, conform unui tabel întocmit și avizat de către primar, în urma solicitărilor 

persoanelor îndreptatite, care pot face dovada domiciliului sau reședinței la adresa pentru care se 

solicită masa lemnoasă. 

 Art. 3 Se aprobă cantitatea maximă de 5 mc/nr. de casă pentru care se poate depune 

solicitare de cumpărare lemn pentru consumul propriu al persoanelor fizice, precum şi strict pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/193926


consumul propriu al agenților economici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii de pe raza comunei. 

 Art. 4 Se aprobă ca eliberarea materialului lemnos către persoanele fizice și agenților 

economici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, 

asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii să se facă doar dacă, la momentul eliberării 

chitanței pentru materialul lemnos, se face dovada că a achitat cel puțin 50% din cuantumul 

datoriilor înregistrate față de bugetul local al Comunei Câlnic în anul precedent. 

 Art. 5 Depunerea cererilor pentru eliberarea materialului lemnos se va face începând cu 

02.05.2022 și până la data de 01.07.2022, inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Câlnic. 

Art. 6 Persoanele care au depus cereri și care au fost aprobate în cursul anului 2021 și nu au 

beneficiat de întreaga cantitate, pot primi, la cerere, diferența de masă lemnoasă, la prețul stabilit în 

art. 8 al prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Ocolul 

Silvic Iezerul Trascău în calitate de prestator servicii silvice și Primarul comunei Câlnic prin 

aparatul de specialitate. 

 Art. 8 Se aprobă pretul de vânzare al lemnului către populație în sumă de 170 lei/mc (TVA 

5% inclus). 

Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial al 

comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- Primarului comunei Câlnic,  

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Câlnic    

 Câlnic, la 29.04.2022     

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

             CUNȚAN IOAN                                      SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                 MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri locali 11 

Prezenți 11 

Pentru 6 

Împotrivă 0 

Abțineri 5 

 



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA 

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 47/2022 

Nr. 

crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 

zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 

 


