
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 163 

din 30 iunie 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 
afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza 
administrativ teritorială a Judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6541/15.06.2020_________________ 

 
        Consiliul Judeţean Galaţi; 
        Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
        Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
        Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/28.08.1997 
republicată şi actualizată privind regimul drumurilor; 
       Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice, 
de cooperare interinstituţională şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
    Având în vedere prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic şi punctul 56 din 
Anexa 1 la Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182, alin (1) şi art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara 
fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ 
teritorială a Judeţului Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare de Direcţia Tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                 Ionel Coca                                                                                                                                    Direcţia Tehnică,                                                                                                                                               

                                                                                                          Elena SĂNDULACHE          
             Laurenţiu ROMAN / Viorel Marin                                                                                                                                        

            21.05.2020        
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ANEXĂ 

REGULAMENT DE DISTRIBUIRE A MASEI LEMNOASE DIN VEGETAŢIA DIN 

AFARA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL, AFLATĂ PE ALINIAMENTUL 

DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A 

JUDEŢULUI GALAŢI 
 
  

Capitolul I: Dispoziţii generale  

  
 Art.1. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 
  a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV:  

- document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative, 
precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei 
lemnoase destinate exploatării; 

b) consum propriu al proprietarului / administratorului fondului forestier: 
- volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare 

administrării fondului forestier aflat pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza 
administrativ teritorială a Judeţului Galaţi;  

- lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de 
regenerare, alte plantaţii, lucrări de protecţie a pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, 
lucrări de investiţii, de reparaţii ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor 
administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale 
protejate, precum şi volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului 
propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier aflat pe aliniamentul drumurilor 
judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi nu face obiectul comercializării; 
volumul necesar se estimează de administrator/prestatorul de servicii silvice; 

c) lemn fasonat: materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, 
respectiv lemnul de foc; 

d) partidă: un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform 
metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi 
care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele ale APV-ului; 

e) distribuirea masei lemnoase: acţiunea de distribuire gratuită a masei lemnoase care 
se recoltează din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflat pe aliniamentul drumurilor 
judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi, de către proprietar/ 
administrator, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de 
distribuire fiind: 

- prin distribuire gratuită, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare;  

- prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi / 

sau al administratorului;  
f) Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional: vegetaţia forestieră situată pe 
terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de 
definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: 

- plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole; 
- vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4; 
- fâneţele împădurite: arbori situaţi în fâneţe; 
- arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare; 
- arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi a canalelor; 
- zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri; 
- arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri; 

- aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie. 
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Art.2. Volumul de masă lemnoasă: 
a) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează din vegetaţia din afara fondului 

forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială 

a Judeţului Galaţi, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se distribuie potrivit prevederilor prezentului regulament. 

b) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la lit. a) este cel cuprins în actele de punere în 
valoare. 

 

         Capitolul II: Distribuirea masei lemnoase provenite din vegetaţia din afara fondului 

forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ 

teritorială a judeţului Galaţi 

 

Art.3. Prezentul Regulament se va utiliza pentru cazurile în care este necesară 
recoltarea şi valorificarea masei lemnoase provenite din vegetaţia din afara fondului forestier 
naţional, de urgenţă şi într-un timp foarte scurt, urgenţa fiind motivată de cauze naturale, 
meteorologice, edilitare, administrative.  

 

Art.4. În conformitate cu art. 6 din Codul Silvic, în urma tăierii arborilor cu respectarea 
normelor tehnice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia 
materialului lemnos, proprietarul şi administratorul vegetaţiei din afara fondului forestier 
naţional aflat pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a 
Judeţului Galaţi, decide în baza prezentului Regulament, ca masa lemnoasă să fie distribuită 
astfel: 
a) Consum propriu al proprietarului vegetaţiei din afara fondului forestier naţional aflat pe 
aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi – masa 
lemnoasă fiind folosită pentru consumul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor 
subordonate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
b) Distribuire gratuită către unităţile administrativ-teritoriale din cadrul judeţului Galaţi, în 
funcţie de situarea în teritoriu a arborilor ce urmează a fi tăiaţi. 

 

Art.5. Între societatea comercială transportatoare şi beneficiar (instituţia subordonată 
Consiliului Judeţean Galaţi sau unitatea administrativ-teritorială de pe raza judeţului Galaţi) se 
va încheia proces-verbal de predare-primire. 

 

Art.6. (1) Pentru fiecare listă a partizilor ce urmează a fi exploatate se ataşează actele 
de punere în valoare, cu schiţa parchetului, inclusiv detalii de poziţionare pentru cel puţin un 
punct din interiorul fiecărui parchet şi pentru cel puţin un punct din platforma primară.   
(2) Lista partizilor de masă lemnoasă poate fi modificată şi/sau completată în funcţie de:   

a) modificarea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi;   
b) imposibilitatea recoltării transportării masei lemnoase cauzată de forţa majoră, 

constatată în condiţiile legii, de calamităţi naturale, precum şi de fenomene climatice extreme;   
c) stocurile de masă lemnoasă rămase nerecoltate din partizile aferente anului 

calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase;   
  d) situaţii generate de evoluţia stării arboretelor - anii de fructificaţie, dezvoltarea 
regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere.  
  

Art.7. În vederea distribuirii masei lemnoase provenite din afara fondului forestier 
naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a 
judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi va încheia un contract de prestări servicii tăiere, 
scoatere rădăcini, fasonare şi transport a masei lemnoase de pe aliniamentul drumurilor 
judeţene  în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 a achiziţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198052/00172257.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198052/00172258.htm

