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H O T Ă R Â R E A  NR. 31/2018 

  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 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 21/210/14.02.2018 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 21/211/14.02.2018 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; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 27/229/15.02.2018, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 23/263/21.02.2018 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 30/266/19.02.2018 al comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 20/267/19.02.2018 al comisiei 

pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;    

În conformitate cu prevederile art. 60 din  Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, 

republicată şi actualizată  şi  ale art. 12, art.13 și art.20 alin.5  din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 

H.G. nr. 715/2017; 

În temeiul  prevederilor art. 36  alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 alin. 3 

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 600 mc. volum net în valoare de 67.683,82  lei,  

masă lemnoasă provenită din  UB 1 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. 8640 PR- CO 

Birtin - Hăideasca, 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 180 lei/mc 

pentru care propunem preţul de referinţă de 112,81  lei/mc.,  pentru cantitatea de 

masă lemnoasă prevăzută la alin.1. 

Art. 2. (1). - Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată 

a Municipiului Brad a cantităţii de 228 mc. volum net în valoare de 24.994,88 lei,  

masă lemnoasă provenită din  UP2  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.  9374 PR-CO 

Cocoșu,  întocmit de către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, conform 

Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (3). – Se aprobă prețul minim de pornire al licitației de 110,00 lei/mc 

pentru care propunem  preţul de referinţă de 109,63 lei/mc. care constituie şi preţ de 

pornire a licitaţiei pentru cantitatea de masă lemnoasă prevăzută la alin.1. 

Art.  3. - Se aprobă vânzarea masei lemnoase pe picior prin licitaţie cu plic 

închis. 

Art. 4. – 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. 5.  – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Art.  7. – 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. 

         

 

 

     Brad, 22.02.2018 

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                                        CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”, 2 abțineri 

 


