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    H O T Ă R Â R E A   nr.  28 /2022 

privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2022  din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Examinând  referatul de aprobare  al primarului orașului Geoagiu nr. 4/14.01.2022, cu privire la 

aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2022  din fond forestier proprietate 

publică a oraşului Geoagiu, raportul de specialitate al RAGC nr. 31/ 18.03.2022 precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 80 /28.03.2022, 89/28.03.2022 și 98/28.03.2022.    

Având în vedere  documentaţia transmisă de Ocolul Silvic Geoagiu, înregistrată sub nr. 

84/04.01.2022  privind Situația aplicării amenajamentului silvic la data de 31.12.2021 și volumul de 

masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a oraşului 

Geoagiu; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 715 /2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate, art. 3, art. 7 alin. (1) 

lit. ,,b”, art. 19 şi art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată; 

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. ,,c”, art. 108  şi ale art. 139 alin.(1) 

coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. ,,a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

   

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1.   Se aprobă volumul de masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, după cum urmează: 

- Produse principale – 122 mc 

- Conservare – 250 mc 

- Rărituri - 708 mc 

- Igienă și accidentale – dacă este cazul   

  Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.  3. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală;  

- Ocolului Silvic Geoagiu;  

- Se aduce la cunoştinţă publică. 

 

Geoagiu, 30.03.2022 

 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:14, cvorum necesar: 8 


