
      R O M  Â N I A                                       
JUDEłUL HUNEDOARA                                               
    MUNICIPIUL BRAD 
    CONSILIUL LOCAL 
       

H O T Ă R Â R E A  NR. 38/2010* 
privind  aprobarea organizării unei licitaŃii publice cu  preselecŃie  pentru vânzarea pe picior a  unui 

volum 273 mc de masă lemnoasă din pădurile  proprietatea   publică  a  municipiului Brad 
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
aprobarea organizării unei licitaŃii publice pentru vânzarea pe picior a unui volum de 154 mc de masă 
lemnoasă, din pădurea municipiului Brad situată în satul Birtin-Blidaru, a unui volum de 87 mc de masă 
lemnoasă  din pădurea situată în satul Potingani  şi a unui volum de 32 mc de masă lemnoasă, din pădurea 
proprietatea municipiului Brad  situată în  satul Potingani - Cocoşu. 

łinând cont de Actele de punere în valoare nr. 3173/26.01.2010, nr. 3194/17.02.2010 şi nr. 
3208/04.03.2010 întocmite  de Ocolul Silvic Baia de Criş.  

łinând cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privim proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
cu modificările şi completările ulterioare  a Legii nr. 46/2008 –Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare, 
a  HGR. nr. 85/2004 pentru  aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deŃinătorii de 
fond forestier proprietate publică, către agenŃii economici, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi a Contractelor de administrare nr. 4243/28.08.2009  şi  nr. 4244/28.08.2009. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,, c ”, alin. 5 lit. b, art. 123  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 vânzarea prin licitaŃie publică cu preselecŃie pe picior, către agenŃii 
economici atestaŃi pentru activitatea de exploatări forestiere, a unui  volum de 154 mc de masă lemnoasă ce 
face obiectul Actului de punere în valoare nr. 3173/2010 din UP nr. 3 Baia de Criş - pădurea proprietate a 
municipiului Brad situată în satul Birtin-Blidaru, a  unui volum de 87 mc de masă lemnoasă ce face obiectul 
Actului de punere în valoare nr. 3194/2010 din UP nr.2 Brad - pădurea  proprietate a municipiului Brad 
situată în satul Potingani şi a unui volum de 32 mc de masă lemnoasă ce face obiectul Actului de punere în 
valoare nr. 3208/2010 din UP nr.2 Brad - pădurea proprietate a municipiului Brad situată în satul Potingani - 
Cocoşu. 
  Art.2 Se aprobă organizarea licitaŃiei şi valorificarea cantităŃii de 273 mc de masă lemnoasă 
din pădurile proprietatea publică a municipiului Brad de către Ocolul Silvic Baia de Criş, în baza 
Contractelor  de administrare nr. 4243/28.08.2009  şi  nr. 4244/28.08.2009. 
  Art.3  PreŃul minim de vânzare a cantităŃii de 154 mc de material lemnos (fag) este de      
5634 .79 lei,  a cantităŃii de 87 mc  de material lemnos (cireş) este de 14470.00 lei şi a cantităŃii de 32 mc de 
material lemnos (fag ) este de 1306,58 lei. 
  Art.4  Valoarea masei lemnoase rezultată în urma vânzării va fi virată în Contul nr. RO 19 
TREZ 36921180250XXXXX. 
  Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

   -     Serviciul buget, finanŃe, contabilitate 
  -     Compartimentului Patrimoniu  
                          -     Ocolului Silvic Baia de Criş 
BRAD, 30.03.2010                        
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 * sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno)     


