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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 constituirea fondului de conservare şi
regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului
Geoagiu

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. 6 / 2022

privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație
forestieră proprietatea orașului Geoagiu

Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 6/14.01.2022 prin care se
propune constituirea fondului de conservare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră
proprietatea orașului Geoagiu,
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;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) și ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
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 hotărâre se comunică:
 Instituției Prefectului – județul Hunedoara;
 Primarului oraşului Geoagiu;
 Compartimentului Buget, Financiar;
 Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală,
 Ocolului Silvic Geoagiu
Geoagiu, 14.01.2022
Iniţiator,
Primar
Ec. Cărăguț Vasile

Avizat Secretar General
Jr. Cimpoeşu Maria
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PRIMAR
Nr. 6/14.01.2022
REFERAT DE APROBARE
Al proiectului de hotărâre privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru
terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare prevede
următoarele referitor la fondul de conservare:
Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului şi 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. Fondul se află la dispoziţia şi în contul administratorului sau al
prestatorului de servicii silvice.
Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se constituie din următoarele resurse:
a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului;
b) contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta
exploatabilităţii de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier proprietate
publică a statului;
c) 50% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier
proprietate publică a statului;
d) contravaloarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate publică;
e) 50% din cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privată;
f) 10-25% 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; pentru pădurile proprietate publică a statului, nivelul procentului anual se stabileşte de Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului
anual se stabileşte, după caz, de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Această sumă se virează de
către cumpărătorii/titularii autorizaţiilor de exploatare direct în contul administratorului sau prestatorului
de servicii silvice;
g) sumele reprezentând cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile ocupate
temporar din fondul forestier proprietate publică a statului;
h) sumele reprezentând contravaloarea efectelor determinate de funcţiile de protecţie, ecologice şi
sociale ale pădurilor;
i) alocaţii de la bugetul de stat.
Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se foloseşte pentru:
a) regenerarea suprafeţelor parcurse cu tăieri;
b) împădurirea terenurilor goale înregistrate în amenajamentul silvic sau a celor preluate în scopul
împăduririi;
c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier;
d) efectuarea lucrărilor de ajutorare şi de îngrijire a regenerărilor naturale şi de îngrijire a culturilor
tinere existente;
e) efectuarea lucrărilor în resursele genetice forestiere înscrise în Catalogul naţional al materialelor
forestiere de reproducere;
f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea pădurilor afectate de calamităţi;
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g) efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, degajări şi curăţări;
h) cumpărarea de terenuri, în conformitate cu metodologia de stabilire a echivalenţei valorice a
terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti.
Alimentarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se face la data la care resursele
financiare devin exigibile.
Evidenţa fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se ţine pe proprietar.
Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul
următor, cu aceeaşi destinaţie.
În cazul fondului forestier proprietate privată şi proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru
destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-d), sumele rămase disponibile după reţinerea impozitului se pot
restitui proprietarului, la cerere.
Lucrările prevăzute a fi finanţate din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pot fi realizate
şi cu resurse financiare din afara acestuia.
Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre
dezbatere şi aprobare.
Geoagiu, 14.01.2022

Primar,
ec. Cărăguț Vasile
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Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală
Nr. 6 / 14.01.2022
RAPORT
privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație
forestieră proprietatea orașului Geoagiu

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si proiectul de hotarare cu privire la
constituirea fondului de conservare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea
orașului Geoagiu, considerăm că este necesară şi oportună adoptarea acestei hotărâri.
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare prevede
următoarele referitor la fondul de conservare:
Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului şi 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. Fondul se află la dispoziţia şi în contul administratorului sau al
prestatorului de servicii silvice.
Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se constituie din următoarele resurse:
a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului;
b) contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta
exploatabilităţii de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier proprietate
publică a statului;
c) 50% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier
proprietate publică a statului;
d) contravaloarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate publică;
e) 50% din cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privată;
f) 10-25% 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; pentru pădurile proprietate publică a statului, nivelul procentului anual se stabileşte de Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului
anual se stabileşte, după caz, de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Această sumă se virează de
către cumpărătorii/titularii autorizaţiilor de exploatare direct în contul administratorului sau prestatorului
de servicii silvice;
g) sumele reprezentând cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile ocupate
temporar din fondul forestier proprietate publică a statului;
h) sumele reprezentând contravaloarea efectelor determinate de funcţiile de protecţie, ecologice şi
sociale ale pădurilor;
i) alocaţii de la bugetul de stat.
Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se foloseşte pentru:
a) regenerarea suprafeţelor parcurse cu tăieri;
b) împădurirea terenurilor goale înregistrate în amenajamentul silvic sau a celor preluate în scopul
împăduririi;
c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier;
d) efectuarea lucrărilor de ajutorare şi de îngrijire a regenerărilor naturale şi de îngrijire a culturilor
tinere existente;
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e) efectuarea lucrărilor în resursele genetice forestiere înscrise în Catalogul naţional al materialelor
forestiere de reproducere;
f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea pădurilor afectate de calamităţi;
g) efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, degajări şi curăţări;
h) cumpărarea de terenuri, în conformitate cu metodologia de stabilire a echivalenţei valorice a
terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti.
Alimentarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se face la data la care resursele
financiare devin exigibile.
Evidenţa fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se ţine pe proprietar.
Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul
următor, cu aceeaşi destinaţie.
În cazul fondului forestier proprietate privată şi proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru
destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-d), sumele rămase disponibile după reţinerea impozitului se pot
restitui proprietarului, la cerere.
Lucrările prevăzute a fi finanţate din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pot fi realizate
şi cu resurse financiare din afara acestuia.
Proiectul de hotarare se intemeiaza pe dispozitiile art. 33 din Legea nr. 46/2008 privind Codul
Silvic, cu modificările și completările ulterioare;
Competența de adoptare a hotărârii revine consiliului local în 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.
Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
Geoagiu, 14.01.2022
Şef Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală
Dr. Ing. Susan Marius

