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 H O T Ă R Â R E A   nr.  42 / 2022 

privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a 

oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare  

 

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 42/18.04.2022  prin 

care se propune aprobarea exploatării unei cantități de 184,56 mc lemn,  din pădurea proprietate 

publică a oraşului Geoagiu, în vederea vânzării, raportul de specialitate al RAGC nr. 45/ 18.04.2022 

precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 118 /27.04.2022, 124/27.04.2022 și 

130/27.04.2022;        

Văzând dispoziţiile art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic cu modificările 

şi completările ulterioare şi Procesele verbale de la Conferinţa I şi a II-a de amenajare pentru fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, prin care au fost avizate tema de proiectare şi 

planurile de amenajament pentru pădurile proprietate publică a oraşului Geoagiu, administrate de 

Ocolul Silvic Geoagiu,  

În conformitate cu prevederile art. 59 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic 

cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi ale art. 1 lit.”r” și art. 4, art. 6, art. 12, art. 45 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare ; 

  Ţinând seama de adresa Ocolului Silvic Geoagiu nr. 2010/24.03.2022 și de Actele de punere în 

valoare masă lemnoasă  nr. P1293/2200128200760/15.03.2022 din care rezultă că preţul de 

referinţă calculat potrivit metodologiei de calcul aprobate pentru lemnul a cărui exploatare se 

aprobă este cuprins între 29,25 lei/mc – 253,19 lei/ mc, fără TVA, la care se adaugă prețul pentru 

prestarea serviciului de exploatare pentru fiecare partidă în parte; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (6) lit. “b“,  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 Ș T E 

 

Art. 1. Aprobă exploatarea  cantităţii de  184,56 mc lemn din pădurea proprietate publică a 

oraşului Geoagiu, masă lemnoasă pe picior, cu respectarea dispoziţiilor legale privind exploatarea 

masei lemnoase de persoane juridice atestate de autoritatea publica centrala care răspunde de 

silvicultura. 

Art. 2.  Aprobă vânzarea prin licitaţie publică, cu preselecție, de tipul licitație în plic închis,  

a cantităţii de 184,56 mc lemn din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu, aprobată a se 

exploata conform art. 1 şi stabileşte preţul de pornire la licitaţie după cum urmează:  

 
Nr. 

crt. 

APV/SUMAL U.P. u. a. Fel 

tăiere 

Volum 

brut  -

mc 

Valoare APV 

- Lei - 

Preț referință 

/mc brut 

conform 

metodologiei 

de calcul 

aprobate, 

 - Lei - 

1 P1293/2200128200760/15.03.2022    I O 99A ACC I 184,56 19.926,17 150,00 
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Art. 3.   Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

          

   Art.  4.   Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituției Prefectului jud. Hunedoara; 

- Primarului or. Geoagiu;  

- Compartimentului contabilitate; Serviciului Registrul Agricol; Ocolului Silvic Geoagiu; 

-  Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

Geoagiu, 29.04.2022 

 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

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

 

 

 

 

 

 


