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Str. Calea Romanilor, nr.141, Geoagiu, 335400
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Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881
Nr. 266 / 14.01.2022

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
se supune consultării publice:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cantității de lemn care va fi
exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea
modului de valorificare

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Secretarul oraşului Geoagiu, la
sediul Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al orașului
Geoagiu, la adresa de internet: www.geoagiu.ro.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la
aceste proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului
Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei
electronice la adresa: primaria@geoagiu.ro, până la data de 25.02.2022.

SECRETAR,
jr. Cimpoeşu Maria
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 5 / 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. 5/ 14.01.2022 prin care se
propune aprobarea exploatării unei cantități de 1086 mc lemn, din pădurea proprietate publică a oraşului
Geoagiu, în vederea vânzării;
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. 85/04.01.2022 și de Actele de punere în valoare
masă lemnoasă nr. P1188/2100128201670/19.05.2021 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;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobă exploatarea cantităţii de 279,54 mc lemn din pădurea proprietate publică a oraşului
Geoagiu, 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 279,54 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.

1

APV/SUMAL

U.P.

P1188/2100128201670/19.05.2021 I Geoagiu

u. a.

Fel
tăiere

Volum
brut mc

4

Răritură 279,54

Preț de
referință
lei, fără
TVA
43,43

Preț
vânzare
lei, fără
TVA
45,00

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, 14.01.2022

INITIATOR,
Primar,
ec. Cărăguț Vasile

AVIZAT,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
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PRIMAR
Nr. 5/14.01.2022
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu
şi stabilirea modului de valorificare
Telurile de gospodărire a pădurii se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanță cu obiectivele
ecologice si social-economice si cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor.
Conform art. 4. din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin HG nr. 715/2017 modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă
fasonată", se hotărăşte de către consiliul local, în situaţia în care pentru fondul forestier este încheiat un
contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.
În funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţii locale, Consiliul local Geoagiu aprobă
cantitatea de lemn care se recoltează anual, din pădurea proprietate publică, cu încadrarea in volumul
maxim stabilit prin amenajamentul silvic.
Pentru calcularea preţului de vânzare a lemnului trebuie avut în vedere recuperarea cheltuielilor
privind administrarea şi paza pădurii, cheltuielile de taiere si fasonare, reîmpădurire și constituirea fondurilor
de accesibilitate și de conservare.
Pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, administratorii fondului forestier proprietate publică pot
să vândă în mod direct, pe bază de solicitare fundamentată, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de lucru şi
lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu forţe proprii sau cu prestatori, precum şi
pomii de Crăciun. Lemnul de foc va fi vândut cu prioritate populaţiei în scopul încălzirii locuinţelor.
Preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase se aprobă în baza principiilor economiei de piaţă
şi ale eficienţei economice a activităţii de către consiliul local.
Cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase provenită din fond forestier proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, care poate fi vândută direct, se aprobă, în condiţiile legii, de consiliul local
al acesteia.
Materialele forestiere se pot vinde şi livra din depozite, de la căi de transport cu caracter permanent,
precum şi din faza fasonat la cioată; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor tinere - curăţiri - se
poate vinde şi livra şi de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat.;
Prin Actele de punere în valoare masă lemnoasă nr. P1188/2100128201670/19.05.2021 s-a marcat o
cantitate de 279,54
mc din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru care se propune
valorificarea ca lemn de foc a 279,54 mc.
Achiziția publică pentru serviciile de tăiere, fasonare și transport la calea publică de acces a lemnului
se vor realiza de către Direcția Silvică a județului Hunedoara, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
Proiectul de hotărâre se întemeiază pe dispozițiile art. 19 şi art. 20, precum și cele ale art. 59 alin.1 şi
alin. 2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere
şi aprobare.

Primar,
ec. Cărăguţ Vasile
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Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală
Nr. 5/14.01.2022
RAPORT
privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a
oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Văzând referatul de aprobare a primarului orașului Geoagiu și proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a
oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare, considerăm că este necesară şi oportună
adoptarea acestei hotărâri.
Telurile de gospodărire a pădurii se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanță cu
obiectivele ecologice si social-economice si cu respectarea dreptului de proprietate
asupra
pădurilor.
Conform art. 4. din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017 modul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe
picior" sau "masă lemnoasă fasonată", se hotărăşte de către consiliul local, în situaţia în care pentru
fondul forestier este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.
În funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţii locale, Consiliul local Geoagiu
aprobă cantitatea de lemn care se recoltează anual, din pădurea proprietate publică, cu încadrarea
in volumul maxim stabilit prin amenajamentul silvic.
Pentru calcularea preţului de vânzare a lemnului trebuie avut în vedere recuperarea
cheltuielilor privind administrarea şi paza pădurii, cheltuielile de taiere si fasonare, reîmpădurire și
constituirea fondurilor de accesibilitate și de conservare.
Pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, administratorii fondului forestier proprietate
publică pot să vândă în mod direct, pe bază de solicitare fundamentată, fără licitaţie şi fără
negociere, lemnul de lucru şi lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu
forţe proprii sau cu prestatori, precum şi pomii de Crăciun. Lemnul de foc va fi vândut cu
prioritate populaţiei în scopul încălzirii locuinţelor.
Preţurile de vânzare directă a materialelor lemnoase se aprobă în baza principiilor economiei
de piaţă şi ale eficienţei economice a activităţii de către consiliul local.
Cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase provenită din fond forestier proprietate publică
a unităţilor administrativ-teritoriale, care poate fi vândută direct, se aprobă, în condiţiile legii, de
consiliul local al acesteia.
Materialele forestiere se pot vinde şi livra din depozite, de la căi de transport cu caracter
permanent, precum şi din faza fasonat la cioată; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor
tinere - curăţiri - se poate vinde şi livra şi de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat.;
Prin Actele de punere în valoare masă lemnoasă nr. P1188/2100128201670/19.05.2021 s-a marcat o
cantitate de 279,54
mc din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru care se propune
valorificarea ca lemn de foc a 279,54 mc.

Achiziția publică pentru serviciile de tăiere, fasonare și transport la calea publică de acces a
lemnului se vor realiza de către Direcția Silvică a județului Hunedoara, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
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Se propun următoarele prețuri pentru vânzare:
Populație:
Nr.
crt.

1

APV/SUMAL

U.P.

P1188/2100128201670/19.05.2021 I Geoagiu

u. a.

Fel
tăiere

Volum
brut mc

4

Răritură 279,54

Preț de
referință
lei, fără
TVA
43,43

Preț
vânzare
lei, fără
TVA
45,00

Proiectul de hotărâre se întemeiază pe dispoziţiile 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 ;
Competența de adoptare a proiectului revine Consiliului local în temeiul 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;;
Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Şef Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală
Dr. Ing. Susan Marius

