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Proiect de  hotărâre  nr. 190/2021 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta, în anul 2021-
2022, din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Haţeg şi a modalităţii de 

valorificare a acesteia  
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 336/96 din 28.10.2021, prin care se propune 
aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2021-2022, din 
fondul forestier proprietate publică a Oraşului Haţeg şi a modalităţii de valorificare a acesteia, 
motivat de faptul că se impune realizarea unor lucrări de ingrijire şi igienizare a pădurii, în 
conformitate cu actul de punere în valoare emise de administratorul fondului forestier al 
unităţii admiunistrativ-teritoriale, respectiv Ocolul Silvic Retezatul Clopotiva - Râu de Mori 
SRL, ca urmare a trecerii unui timp de aproximativ 1 an de zile de la ultima recoltare pe picior 
a masei lemnoase din acest fond forestier, urgenţa aprobării actului fiind determinată de 
apropierea timpului rece coroborată cu necesitatea asigurării de lemn de foc instituţiilor 
publice. 
  Având în vedere: 
a)actul de punere în valoare al Ocolului Silvic Retezatul Clopotiva - Râu de Mori SRL nr. 
2100160300740 din 28.10.2021, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 22169 din 
28.10.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (1)-
(2), alin.(5³), art. 60 alin. (2), alin. (4) din Legea nr. 46/2008 privind codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, art.6 anexa la Hotararea Guvernului nr. 
715/2017 privind Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) lit.c), alin. (14), art.139 alin.(1), alin. 
(3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                               HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1 Se aprobă volumul brut de masă lemnoasă de 91,01 mc, ce se va recolta, în anul 2021-
2022 din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Oraşului Haţeg şi în administrarea 
Ocolului Silvic Retezatul Clopotiva - Râu de Mori SRL, conform  actului de punere în valoare 
al acestuia nr. 2100160300740 din 28.10.2021, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
22169 din 28.10.2021, ce se constiuie ca anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă 
din aceasta. 
Art. 2 Se aprobă ca modul de valorificare a masei lemnoase, prevăzută la art. 1, să fie 
utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului, precum şi pentru 
consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul local 
al Oraşului Haţeg, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat, după cum urmează: 

a)Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă        -  3 mc; 
b)Şcoala Primară Nalaţvad                                        -  20 mc; 
c)Căminul cultural Silvaşu de Sus                             -    2 mc; 
d)Căminul cultural Silvaşu de Jos                              -    2 mc; 
e)Căminul cultural Nalaţvad                                      -    2 mc; 



f)Clubul Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul” Haţeg           -   5 mc; 
g)Direcţia de asistenţă socială                                     -  51 mc. 
h)Capela mortuară                                                        -    3 mc. 
i)Sere flori                                                                    -    3 mc. 

Art. 3 Se constată, în conformitate cu baza de date a Primăriei Oraşului Haţeg, că în anul 
2021 nu au fost formulate cereri, de către cetăţeni ai Oraşului Haţeg, pentru cumpărarea de 
lemn de foc, în vederea asigurării consumului de lemn de foc destinat populaţiei. 
Art. 4 Exploatarea masei lemnoase se va face, în condiţiile legii, în baza proceselor 
tehnologice prevăzute de lege. 
Art. 5 Hotărârea se publică, în condiţiile prevăzute de lege, pe site-ul 
www.produselepadurii.ro al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum 
şi pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, prin grija de 
Serviciului Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Haţeg. 
 Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 Art. 7 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului 
Hateg, Directiei Economice, Biroului administrarea domeniului public şi privat 
Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului Casadstru si prin intermediul 
acestuia tuturor structurilor, instituţiilor şi persoanelor interesate . 
 
 
 
Hateg, 28 octombrie 2021 
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