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P  R  O I  E  C  T   D E   H  O T  Ă  R  Â  R  E 

privind  aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de 

producție 2018 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.164/165/15.12.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de 

referință pentru anul de producție 2018;      

 În conformitate cu prevederile art.60 alin.5 din  Legea  nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale  capitolului  II şi III 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică  aprobat prin H.G. nr. 715/2017  ș i Hotă rârea Consiliului Local Brad nr. 

45/2016; 

În temeiul  prevederilor art. 36  alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. ,,a” pct. 1 şi art. 45 alin. 1 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art. 1. – Se aprobă Lista de partizi  pentru  anul  de producție 2018, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă Lista prețurilor de referință pe specii/grupe de specii, grade de 

accesabilitate, sortimente dimensionale și natura produsului pentru anul de producție 

2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Biroul pentru Administrarea 

Domeniului Public şi Privat. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

  Art. 5.  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;   

- Ocolului Silvic Brad; 

- Direcţia Silvică Hunedoara. 

 

                                                       Iniţiator: 

          P R I M A R 

                  Florin Cazacu 



 
    R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                         

   MUNICIPIUL BRAD  

          P R I M A R 

Nr. 164/165/15.12.2017 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

privind  aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de 

producție 2018 
 

 

Prin H.G. nr. 715/2017 s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică.  

Regulamentul  reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în condiţii de eficienţă 

maximă (valorificare superioară) pentru întreaga masă lemnoasă extrasă, atât din fondul forestier de stat, 

cât şi din fondul public al unităţii administrativ – teritoriale.  

Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate se face prin 

licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) existând şi reglementări privind 

valorificarea (vânzarea) prin negociere, cât şi prin vânzare directă. Masa lemnoasă destinată vânzării se 

publică în SEAP, cu toate detaliile impuse prin Regulament, sau, dacă este destinată consumului propriu 

al instituţiilor publice de interes local care nu desfăşoară activitate economică şi sunt finanţate integral 

sau parţial de la bugetul de stat ori de la bugetul local, autoritatea contractantă, prin administratorul 

fondului forestier, o pune la dispoziţie pentru achiziţie directă.  

În niciunul din cele două situaţii, preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de achiziţie 

directă, nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de administratorul fondului forestier – 

Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul Local. 

 Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare (APV) care va ţine 

cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii și pe sortimente, de gradul de accesibilitate, de 

tehnologia de exploatare. 

Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de Consiliul Local, în 

baza metodologiei de calcul în care se utilizează cel puţin următoarele elemente ale pieţei concurenţiale: 

preţurile minime pe specii şi sortimente, grade de accesibilitate în parchet, tehnologia de exploatare în 

regim silvic. Se va ţine cont de raportul cerere – ofertă, în vederea valorificării cât mai eficiente a masei 

lemnoase extrase din fondul forestier public al  unităţii administrativ - teritoriale Brad. 

Prin adresa nr.15.036/08.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

31.984/08.12.2017, Ocolul Silvic Brad înaintează spre aprobare Lista cu prețurile de referință pentru 

anul de producție 2018, pe specii/grupe de accesabilitate, sortimente dimensionale și natura produsului 

precum și Lista de partizi întocmită conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată.  

Invoc în susţ inerea propunerii mele prevederile art.60 alin.5 din  Legea  nr. 46/2008 privind 

Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul II şi III din Regulamentul 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  aprobat prin H.G. nr. 

715/2017 actualizată  ș i Hotă rârea Consiliului Local Brad nr. 45/2016. 

 

 

 

       P R I M A R 

               Florin Cazacu 


