
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr. 34/211/12.02.2016

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E
privind  trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea

privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 33/210/12.02.2016 a  Primarului Municipiului

Brad prin care se propune trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în
proprietatea privată a Municipiului Brad,  precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată,  cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 104, lit. d  din  Legea nr. 1/2011 – a
Educaţiei Naţionale, ale art. 60 din  Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, actualizată şi ale capitolului  II şi
III din  H.G. nr. 924/2015 modificată şi completată prin H.G. nr. 43/2016;

În temeiul  prevederilor art. 36  alin. 2 lit. c, 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 trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad a

cantităţii de 270 mc. de masă lemnoasă în valoare de 42.050 lei, provenită din UP 2 Brad.
Art. 2. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad a

cantităţii de 269 mc. de masă lemnoasă în valoare de 22.157 lei, provenită din  UP 2 Brad.
Art. 3. – Se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii de masă lemnoasă prevăzută la art.1 în

baza Actului de Punere în Valoare nr.  6729-PR-CO – POTINGANI, întocmit de către Direcţia Silvică
Deva - Ocolul Silvic Brad, conform Anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii de masă lemnoasă prevăzută la art.2 în
baza Actului de Punere în Valoare şi nr. 6730 –SR- COCOŞU, întocmit de către Direcţia Silvică Deva -
Ocolul Silvic Brad, conform Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se aprobă valorificarea prin licitaţie publică de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe
picior organizată de către Direcţia Silvică Hunedoara,  a cantităţii de 270 mc. volum net, la preţul minim
de pornire de 156 lei/mc.

Art. 6. - Se aprobă valorificarea prin licitaţie publică de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe
picior organizată de către Direcţia Silvică Hunedoara,  a cantităţii de 269 mc. volum net, la preţul minim
de pornire de 83 lei/mc.

Art. 7. – Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică se
virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul local al
Municipiului Brad.

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 9 .– Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Şcolii  Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad;
- Şcolii  Gimnaziale  „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad;
- Grădiniţei cu Program Prelungit” Floare de Colţ”;
- Ocolului  Silvic Brad.

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. 33/210/12.02.2016
E X P U N E R E   D E  M O T I V E

privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi
de  masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad

Municipiul Brad deţine în proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2
Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de Criş, bazinet Birtin.

Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din
Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, actualizată şi  ale capitolului  II şi III din  H.G. nr.
924/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către
deţinătorii de fond forestier proprietate publică, modificată şi completată prin H.G. nr.
43/2016, în baza Contractului de Administrare.

Prin adresa nr. 13.992 /21.12.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 34.406/21.12.2015, Ocolul Silvic Brad înaintează un număr de 2 acte de punere în
valoare masă lemnoasă, din pădurea proprietatea Municipiului Brad, pentru exploatare în
regim silvic, masă lemnoasă pe picior, după cum urmează:

Prin Actul de Punere în Valoare nr.  6729-PR-CO – POTINGANI, întocmit de
către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a
cantităţii de 270 mc. volum net, în valoare de 42.050 lei, masă lemnoasă provenită din
U.P.2 Brad.

Prin Actul de Punere în Valoare nr. 6730 –SR- COCOŞU,  întocmit de către
Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a
cantităţii de 269 mc. volum net, în valoare de 22.157 lei, masă lemnoasă provenită din
U.P.2 Brad.

Am propus ca valorificarea cantităţii  de 270 mc. volum net de masă lemnoasă să
fie introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în cadrul
Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ de pornire de 156 lei/m, iar a cantităţii  de 269 mc.
volum net de masă lemnoasă să fie introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe
picior organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ de pornire de 83 lei/mc.

Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică
se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul
local al Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată,  cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 104, lit.
d  din  Legea nr. 1/2011 – a Educaţiei Naţionale, ale art. 60 din  Legea nr. 46/2008 –
Codul Silvic, actualizată şi  ale capitolului  II şi III din  H.G. nr. 924/2015 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică modificată şi completată prin H.G. nr. 43/2016.

P R I M A R
Florin Cazacu


