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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica din fondul 

forestier proprietatea comunei Blăjel, administrat de Ocolul Silvic Medias precum și modul de 
valorificare, pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2020,  
Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la 

punctul 5 al proiectului ordinii de zi stabilit in Anexa la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 163 
din 14 decembrie 2020, inregistrat sub nr. 5101 din 14.12.2020, prin care se solicita aprobarea volumu-
lui maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica din fondul forestier pentru anul de productie 2021 

Avand in vedere raportul nr. 5156 din 17 decembrie 2020 a compartimentului financiar contabil, 
impozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 18 decembrie 2020 prin care se propune 
adoptarea hotararii, 

Analizand adresa nr. 6200/07.12.2020 a Direcției Silvice Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș și Decizia 
nr. 706/2020, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 6 și art. 59 alin. (5*3) 
din Legea 46/2008, precum și ale art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 20 alin. (5) din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin HG 715/2017, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. „c” precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a”  din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă volumul maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica in anul 2021 din fondul 

forestier proprietatea comunei Blăjel, administrat de Ocolul Silvic Medias, la 0,945 mii mc precum si 
valorificarea sortimentelor, dupa cum urmeaza:  0,673 mii mc ca masa lemnoasa pe picior si 0,272 mii 
mc fasonat. 

 
Art. 2. Se aprobă prețurile de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente ale ma-

sei lemnoase, conform anexelor 1-5 ale Deciziei nr. 706/2020 a Directorului General al Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

 
Art. 3. Se împuternicește administratorul fondului forestier, prin comitetul director al Direcției Sil-

vice Sibiu, să stabilească tipul de licitație care se va organiza în cursul anului 2021 pentru valorificarea 
masei lemnoase provenit din fondul forestier proprietatea comunei Blăjel 

 
Art. 4. Se aprobă prețurile care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la drum și la cioată, 

conform Anexei 7 și 8 a deciziei menționate la art. 2. 
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Art. 5. Se stabileste prețul de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, dupa cum urmea-
za: 

 Partida 1955 Paucea  - volum 169 mc la pretul de 120 lei si  
 Partida 1957 Hula Blajel - volum 504 mc la pretul de 280 lei 

 
Art. 6. Primarul comunei Blăjel, prin compartimente funcționale din subordine, va asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în ma-
terie. 

 
Art. 7. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Ocolului Silvic Medias şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 

Costin Nicolae                   Secretar general 
                                                                              Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 81/2020 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2020 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica din fondul 

forestier proprietatea comunei Blăjel, administrat de Ocolul Silvic Medias precum și modul de 
valorificare, pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2020,  
Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la 

punctul 5 al proiectului ordinii de zi stabilit in Anexa la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 163 
din 14 decembrie 2020, inregistrat sub nr. 5101 din 14.12.2020, prin care se solicita aprobarea volumu-
lui maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica din fondul forestier pentru anul de productie 2021 
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Avand in vedere raportul nr. 5156 din 17 decembrie 2020 a compartimentului financiar contabil, 
impozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 18 decembrie 2020 prin care se propune 
adoptarea hotararii, 

Analizand adresa nr. 6200/07.12.2020 a Direcției Silvice Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș și Decizia 
nr. 706/2020, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 6 și art. 59 alin. (5*3) 
din Legea 46/2008, precum și ale art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 20 alin. (5) din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin HG 715/2017, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. „c” precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a”  din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă volumul maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica in anul 2021 din fondul 

forestier proprietatea comunei Blăjel, administrat de Ocolul Silvic Medias, la 0,945 mii mc precum si 
valorificarea sortimentelor, dupa cum urmeaza:  0,673 mii mc ca masa lemnoasa pe picior si 0,272 mii 
mc fasonat. 

 
Art. 2. Se aprobă prețurile de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente ale ma-

sei lemnoase, conform anexelor 1-5 ale Deciziei nr. 706/2020 a Directorului General al Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

 
Art. 3. Se împuternicește administratorul fondului forestier, prin comitetul director al Direcției Sil-

vice Sibiu, să stabilească tipul de licitație care se va organiza în cursul anului 2021 pentru valorificarea 
masei lemnoase provenit din fondul forestier proprietatea comunei Blăjel 

 
Art. 4. Se aprobă prețurile care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la drum și la cioată, 

conform Anexei 7 și 8 a deciziei menționate la art. 2. 
Art. 5. Se stabileste prețul de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, dupa cum urmea-

za: 
 Partida 1955 Paucea  - volum 169 mc la pretul de 120 lei si  
 Partida 1957 Hula Blajel - volum 504 mc la pretul de 280 lei 

 
Art. 6. Primarul comunei Blăjel, prin compartimente funcționale din subordine, va asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în ma-
terie. 
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Art. 7. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Ocolului Silvic Medias şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 

Costin Nicolae                   Secretar general 
                                                                              Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 81/2020 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2020 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

 
 

 


