




































































































 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 26227/12.11.2018 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă 
pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe 
aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 
Județean Galați, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea 
vânzării, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate 
în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt –  
Ca urmare a expirării la data de 31.12.2017 a Contractului de vânzare – cumpărare  

nr. 8906/29.10.2014, încheiat între Consiliul Județean Galați și S.C. NEVDIN SRL Galați și 
în vederea continuării acțiunii de tăiere a arborilor degradați și uscați de pe aliniamentul 
drumurilor județene din județul Galați care pun în pericol vieți omenești și afectează 
siguranța rutieră, este necesară demararea procedurii de achiziție pentru încheierea unui 
nou contract. 
 Necesitatea derulării unei noi proceduri o reprezintă creșterea volumului de masă 
lemnoasă ce urmează a fi tăiată, precum și ca urmare a demarării lucrărilor de realibiltare 
și modernizare a infrastructurii de transport regional prin POR pe DJ 251, DJ 252 și DJ 
242, prin SUERD pe DJ 251, prin O.G. nr. 28 pe DJ 242B, care vor necesita lucrări de 
asigurare a gabaritelor minime admise pentru drumurile proiectate. 
 Contractul pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, se va încheia cu respectarea cerințelor din 
Caietul de sarcini și în conformitate cu Actele de punere în valoare emise de Direcția 
Silvică Galați, emise în baza Contractului de prestări servicii silvice nr. 29068/2017. 
 Exploatarea arborilor se va face în funcție de necesitățile de tăiere a acestora, la 
solicitarea Consiliului Județean Galați, numai după marcarea prealabilă a acestora de 
către organele silvice abilitate, în baza actelor de punere în valoare și a autorizațiilor de 
exploatare eliberate de Direcția Silvică Galați. 
 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut de dispozițiile 
art. 4 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, potrivit cărora hotărârea privind modul 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi 
administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia, după 
caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al acesteia. 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017, preţul de pornire 
la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 
statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de 
consiliul local al acesteia. Preţul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. 

În temeiul art. 12, lit. b) vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se 
realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul licitaţie în plic 



 

închis, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 715/2017 și a legislației în vigoare, conform 
cerințelor din caietul de sarcini (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre). 
 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prevede următoarele: 

 
- art. 62: - alin (1): exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei 

de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu 
instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi 
transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. În zonele de deal şi de munte se dă prioritate 
tehnologiilor bazate pe funiculare; 

- alin. (2): exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestaţi 
de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi 
profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel naţional; 

- art. 63: - alin. (1): arborii destinaţi tăierii se inventariază şi, după caz, în funcţie de 
natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic 
împuternicit, în conformitate cu normele tehnice; 
 
  

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 91 alin. 
(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
  
 Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 
lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați. 

În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi 
supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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