
 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 
 

 

   

  H O T Ă R Â R E A   nr.   15 / 2021 
privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație 

forestieră proprietatea orașului Geoagiu 

 

  

Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

            Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 15/11.01.2021, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 14/11.01.2021 prin care se propune constituirea fondului de conservare a pădurilor, 

pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu, raportul de specialitate al 

Serviciului RAGC nr. 14/ 14.01.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Geoagiu nr. 15/26.01.2021, nr. 38/26.01.2021 și nr. 61/26.01.2021;        

            Reținând faptul că proprietarii de păduri au obligaţia să înfiinţeze fondul de conservare şi 

regenerare a pădurilor purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal şi având regimul rezervelor 

fiscale. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) si ale art. 139 alin. (1) din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T A R A S T E 

 

 

 Art. 1. Se constituie Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor în procent de 10% din 

valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, 

calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.; 

    Art. 3.   Prezenta hotarare se comunica : 

▪ Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

▪ Primarului oraşului Geoagiu; 

▪ Compartimentului Buget, Financiar; 

▪ Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală, 

▪ Ocolului Silvic Geoagiu 
 

Geoagiu, 28.01.2021 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

            Achim Sorin Iosif                                                                             Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


