
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

  

   PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E   nr.  13/2021 

privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021  din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Examinând  referatul de aprobare  al primarului orasului Geoagiu nr. 12/11.01.2021, cu privire 

la aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021  din fond forestier 

proprietate publică a oraşului Geoagiu,  

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

90/06.01.2021  privind Situația aplicării amenajamentului silvic la data de 31.12.2020 și volumul de 

masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 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;  

   

HOTĂRĂŞTE  

 

Art. 1.   Se aprobă volumul de masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, după cum urmează: 

- Produse principale – 660 mc 

- Conservare – 0 mc 

- Rărituri - 426 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, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

         Nr. 12/11.01.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021   

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:  Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier 

proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, 

de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor 

amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local.. 

     Ocolul Silvic Geoagiu prin adresa înregistrată sub nr. 90/06.01.2021  , ne-a 

comunicat Situația aplicării amenajamentului silvic la data de 31.12.2020 și volumul de 

masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică 

a oraşului Geoagiu . 

Volumul de masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier 

proprietate publică a oraşului Geoagiu, este următorul: 

- Produse principale – 660 mc 

- Conservare – 0 mc 

- Rărituri - 426 mc 

- Igienă și accidentale – dacă este cazul  . 

 

   Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

  

                                                                                     Primar, 

                                                                              Ec. Cărăguț Vasile   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL HUNEDOARA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU 

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL, GOSPODARIE COMUNALA 

Nr. 13 / 14.01.2021 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 

2021  din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

 

 Văzând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea  volumului de masă 

lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, 

consider că este necesar şi oportun. 

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

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate:  Volumul de masă 

lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-

teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în 

baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului 

local.. 

     Ocolul Silvic Geoagiu prin adresa înregistrată sub nr. 90/06.01.2021  , ne-a comunicat Situația 

aplicării amenajamentului silvic la data de 31.12.2020 și volumul de masa lemnoasă prevăzut a se 

recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu . 

Volumul de masa lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a 

oraşului Geoagiu, este următorul: 

- Produse principale – 660 mc 

- Conservare – 0 mc 

- Rărituri - 426 mc 

- Igienă și accidentale – dacă este cazul  . 

 Proiectul de hotărâre îşi are baza legală în dispoziţiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 19 şi art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

silvic, republicată; precum şi ale  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. 

  

Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

 

Șef Serviciu 

Dr. ing. Susan Marius 

 

 

 


