
        R O M Â N I A                                                    A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                       SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                           Mihaela David 

    CONSILIUL LOCAL   

Nr. 77/164/20.06.2017 

 

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. 76/165/20.06.2017 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 art. 60 din  Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, republicată şi  ale 

art.12 și 13 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

aprobat prin H.G.R. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică și Metodologia de calcul a prețului de referință și a modului de 

valorificare a masei lemnoase pe picior aprobată prin H.C.L. nr. 45/2016; 

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. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului 

Brad a cantităţii de 356 mc. volum net în valoare de 47.168,76  lei,  masă lemnoasă provenită din  UP 2 

Brad. 

2. - Se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii de masă lemnoasă prevăzută la alin.1 

în baza Actului de Punere în Valoare  nr. 8128 PR-CO COCOȘU, întocmit de către Direcţia Silvică 

Deva - Ocolul Silvic Brad,  conform Anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 3. – Se aprobă prețul minim de pornire al licitației de 132,50 lei/mc pentru care propunem  

preţul de referinţă de 133  lei/mc.,  pentru cantitatea de masă lemnoasă prevăzută la alin.1. 

Art.  2. - Se aprobă vânzarea masei lemnoase pe picior prin licitaţie cu plic închis. 

Art. 3. – 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. 4.  – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

Art.  6. – 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; 

                  -  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. 76/165/20.06.2017   

                                   

                                            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, republicată şi ale art.12 și art.13 din Regulamentul de 

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

nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică. 

 Prin adresa nr. 12.526 /09.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 16.799/09.06.2017,  Ocolul Silvic Brad înaintează un act de punere în valoare masă 

lemnoasă, din pădurea proprietatea Municipiului Brad, pentru exploatare şi valorificare în 

regim silvic, masă lemnoasă pe picior, după cum urmează: 

Prin Actul  de Punere în Valoare  nr. 8128 PR-CO Cocoșu – SUMAL 1082610-

HD-117, întocmit de către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, se aprobă  

exploatarea în regim silvic a cantităţii de 356 mc. volum net,  în valoare de 47168,76 LEI, 

masă lemnoasă provenită din UP2 Brad. 

 Am propus valorificarea cantităţii  de 356 mc. volum net de masă lemnoasă pe 

picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic închis organizată în cadrul Direcţiei 

Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de 132,50 lei/mc. pentru care 

propunem preţ de referinţă de 133 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 conformitate cu Contractul de administrare nr. 

1454/14.01.2016. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 60 din  Legea nr. 46/2008 –

Codul Silvic, republicată şi  ale art.12 și 13 din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G.R. nr. 617/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică și Metodologia de calcul a prețului de referință și a modului de 

valorificare a masei lemnoase pe picior aprobată prin H.C.L. nr. 45/2016. 
 

P R I M A R 

Florin Cazacu 


