
                                                                       AVIZAT DE LEGALITATE, 

  SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea suplimentării volumului, a modalității de valorificare 

și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta și 

valorifica în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică  

a Municipiului Târgoviște 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

aprilie 2022, având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11579/05.04.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

 Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11728/06.04.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Adresa Direcției Silvice-Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște nr. 

2430/08.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovște sub nr. 

8270/08.03.2022;  

 Contractul de administrare nr. 6277/12.06.2018; 

 Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 şi art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 

55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017; 

 Prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile HCL nr. 21/27.01.2022 privind aprobarea volumului, a 

modalității de valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce 

urmează a se recolta și valorifica în anul 2022 din fondul forestier 

proprietate publică a Municipiului Târgoviște; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște;  

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin 

OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 



  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea cu 133,97 mc masă lemnoasă a volumului de 

691,97 mc masă lemnoasă (produse principale, secundare și de igienă), 

aprobat prin HCL nr. 21/27.01.2022, ce se va recolta din fondul forestier în 

anul 2022, aflat în proprietatea publică a municipiului Târgoviște și în 

administrarea Direcției Silvice-Dâmbovița prin Ocolul Silvic Târgoviște, 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022, 

conform art. 1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat, prin licitație publică, 

de către Ocolul Silvic Târgoviște prin Direcția Silvică-Dâmbovița la prețul 

de pornire al licitației calculat pe specii și sortimente de către administrator 

în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în 

lei/mc, volum brut fără TVA, conform anexei 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Ulterior licitației, în cazul în care partizile nu sunt adjudecate, masa 

lemnoasă va fi valorificată, prin vânzare directă, de către Ocolul Silvic 

Târgoviște, conform listei de prețuri prevăzute în anexa 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare 

Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

          INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

    Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  4 mai 2022 

Arhitect Șef   X  

Serviciul Cadastru  X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 X  



DIRECȚIA URBANISM       APROBAT 

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR AGRICOL             PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,    
BANCA DE DATE REGISTRU AGRICOL           jr. Daniel Cristian Stan 

                            

   

 

    

 

REFERAT DE APROBARE 
   

Conform prevederilor H.G. 55/2019 privind aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică care reglementează următoarele: 

Art.5. (1) Volumul de masă lemnoasă ce se recoltează anual din fondul forestier proprietate 

publică a statului se stabilește în baza prevederilor amenajamentelor silvice. 

Art.6(1) – Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a unităților 

administrativ teritoriale, ca  masă lemnoasă pe picior (licitație) sau masă lemnoasă fasonată (exploatate 

de administrator) se hotărăște de consiliul local, în baza contractului de administrare și pază încheiat cu 

Direcția Silvică Dâmbovița. 

Art. 6(2) Face obiectul vânzării volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea 

consumului propriu al instituțiilor publice și unităților de interes local. 

Volumul de masă lemnosasă aprobat prin H.C.L 21/27-01-2022 se suplimentează cu 133.97 

mc  conform borderoului, anexa 1. 

Materialul lemnos va fi valorificat de către Ocolul Silvic Târgoviște prin licitație publică 

organizată de către Direcția Silvică Dâmbovița, în baza contractului de administare nr 6277/12-06-2018, 

la prețurile (prețuri de pornire la licitație), fundamentate de administrator în baza metodologiei de calcul , 

în condițiile legii și ulterior aprobate de către consiliul local ( respectiv art.4, art. 6 alin (2)) și se exprimă 

în lei/metru cub volum brut, fără TVA, anexa 2. 

Ulterior licitației, în cazul în care partizile nu sunt adjudecate, masa lemnoasă va fi recoltată și 

valorificată de către Ocolul Silvic Târgoviște pentru satisfacerea nevoilor comunității locale, la prețurile 

fără TVA conform, anexei 3. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU CADASTRU, 

Ing. Tinel Traian Nicolae 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA URBANISM            APROBAT      

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR AGRICOL                 PRIMARUL MUNICIPIULUI  

BANCA DE DATE REGISTRU AGRICOL                jr. Daniel Cristian Stan 

     

 

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APLICAREA H.G. 55/2019 PRIN CARE SE 

APROBĂ  VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ ȘI A PREȚULUI DE VALORIFICARE 

DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE 

 

 

 

Direcția Silvică Dâmbovița Ocolul Silvic Târgoviște, prin adresa nr. 2430/08-03-2022 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 8270/08-03-2022, solicită 

suplimentarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează, cât și a prețurilor de 

valorificare pentru anul 2022 din fondul forestier proprietatea Municipiului Târgoviște, în 

suprafață totală de 366.6 ha, conform prevederilor H.G. 55/2019 privind aprobarea  

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică care 

reglementează următoarele: 

Art.5. (1) Volumul de masă lemnoasă ce se recoltează anual din fondul forestier 

proprietate publică a statului se stabilește în baza prevederilor amenajamentelor silvice. 

Art.6 (1) – Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a 

unităților administrativ teritoriale, ca  masă lemnoasă pe picior (licitație) sau masă lemnoasă 

fasonată (exploatate de administrator) se hotărăște de consiliul local, în baza contractului de 

administrare și pază încheiat cu Direcția Silvică Dâmbovița. 

Art. 6(2) Face obiectul vânzării volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după 

asigurarea consumului propriu al instituțiilor publice și unităților de interes local. 

Volumul de masă lemnosasă aprobat prin H.C.L 21/27-01-2022 se suplimentează cu 

133.97 mc  conform borderoului, anexa 1. 

Materialul lemnos va fi valorificat de către Ocolul Silvic Târgoviște prin licitație 

publică organizată de către Direcția Silvică Dâmbovița, în baza contractelor de administrare 

nr 6277/12-06-2018, la prețurile (prețuri de pornire la licitație), fundamentate de administrator 

în baza metodologiei de calcul , în condițiile legii și ulterior aprobate de către consiliul local ( 

respectiv art.4, art. 6 alin (2)) și se exprimă în lei/metru cub volum brut, fără TVA, anexa 2. 

Ulterior licitației, în cazul în care partizile nu sunt adjudecate, masa lemnoasă va fi 

recoltată și valorificată de către Ocolul Silvic Târgoviște pentru satisfacerea nevoilor 

comunității locale, la prețurile, fără TVA conform anexei 3. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 6, litera b, Cod 

Administrativ, a fost întocmit  un proiect de hotărâre care va fi supus spre analiză şi avizare 

comisiilor de specialitate şi spre aprobarea Consiliului Local în şedinţa ordinară din luna 

aprilie 2022. 

 

 

            ARHITECT ȘEF,      DIRECTOR EXECUTIV 

urb. Alexandrina Maria Soare             ec. Silviana Ecaterina Marin  

 

 

ȘEF SERVICIU,  

ing. Tinel Nicolae Traian 
 


