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JUDEłUL HUNEDOARA                                
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    CONSILIUL LOCAL      

       
              

    H O T Ă R Â R E A  NR. 140/2009* 
     privind  exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de 
masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad 

 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se 

propune exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de  230 mc. masă lemnoasă din pădurea comunală   
situată în satul  Valea Brad, în baza actului de punere în valoare nr.  2412/15.12.2008,  întocmit de 
către ROMSILVA DEVA - Ocolul Silvic Brad. 

łinând cont de  Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizul comisiei de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Brad. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia şi ale prevederii art. 22, alin. 2 al H. G. R. nr. 85/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deŃinătorii de fond forestier proprietate 
publică, către agenŃii economici . 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”, alin. 5 lit.,,a”, alin. 6 lit. „a” pct. 1 şi art. 45  din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art. 1 - Se aprobă valorificarea cantităŃii de 230 mc. de masă lemnoasă din pădurea comunală 
situată în satul Valea Brad, conform Actului de punere în valoare nr. 2412/15.12.2008 eliberat de 
Ocolul  Silvic Brad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  - Se aprobă repartizarea instituŃiilor subordonate a cantităŃii de 230 mc. lemne de foc 
din pădurea comunală situată în satul Valea Brad, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3  - Se aprobă exploatarea în regim silvic şi transportul la instituŃiile subordonate a 
lemnelor de foc, prin compensare valorică în masă lemnoasă. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad  
- Compartimentul patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Serviciul finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad 

         -    Ocolul Silvic Baia de Criş 
        
 

                    BRAD, 30.11.2009   

 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                           
                                                                                 SECRETAR  
                           Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:   15  voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno), 1 consilier şi-a dat demisia (Uibariu Maria 

Lăcrămioara)                                                                 

 


