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 P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat 

 în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 181/211/07.12.2018 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de 

administrare nr. 11.354/22.02.2016; 

 Ţinând cont de Adresa nr. 14549/GHC/19.11.2018  a Ocolului Silvic Brad;       

  În conformitate cu prevederile cap. II art. 3 din Contractul de administrare 11.354/22.02.2016 

și ale art. 14 alin. 2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic,  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 9 şi ale 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, republicată,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier 

proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare 11.354/22.02.2016 

așa cum a fost propus de Ocolul Silvic Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.    

 Art. 2. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  Buget, 

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;  

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Ocolului Silvic Brad. 

 

 

                                                                                Iniţiator: 

              PRIMAR 

                                                                    Florin Cazacu 

 

 

 

 



    R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL  BRAD 

          P R I M A R 

    Nr. 181/211/07.12.2018 

 

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

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat 

 în baza Contractului de administrare  nr. 11.354/22.02.2016 

 

 

Municipiul Brad deţine, în proprietate 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  capitolelor  II şi III din Regulamentul de valorificare a 

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

 Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la 

propunerea ocolului silvic”. 

  Prin adresa nr. 14756/GHC/29.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

30955/06.12.2018,  Ocolul Silvic Brad  a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de 

administrare  nr. 11.354/22.02.2016. 

Faţă de cele de mai sus propun aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  

pentru fondul forestier proprietatea  Municipiului Brad,  la venituri în sumă de 131.000 lei,  şi la 

cheltuieli în sumă de 69763  lei, conform anexei  după cum urmează: 

  Veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea  

Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexă şi se compun din :  

 - venituri din valorificarea lemnului pe picior………………… 131.000 lei      

      TOTAL ………………………………………………               131.000 lei. 

  Cheltuielile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier 

proprietatea  Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 şi se compun din : 

- cheltuieli de administrare …………………………………….……48.536 lei; 

- alte cheltuieli                          ………………………………………21.227 lei; 

- cheltuieli cu fondul de conservare.…………………………………19.910 lei; 

- cheltuieli cu fondul de mediu………………………………………...1317 lei. 

TOTAL ………………………………………………                           69.763 lei.. 

Anul 2019, conform celor prezentate mai sus, se va încheia cu un profit de 61.237 lei. 

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

de hotărâre în forma prezentată.  

            Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile cap. II art. 3 din Contractul de administrare 

11.354/22.02.2016 și ale art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 


