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Nr.69/19.04.2021 

   Proiect  
                                                                                                Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

HOTĂRÂREA Nr. 

          din __2021 

privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 
afara fondului forestier naţional, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac 

 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de______2021 

Având în vedere :  

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 
2812/19.04.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr. 2813/19.04.2021 

- actul de punere în valoare ( APV) nr. 2100209800750/23.03.2021 eliberat de 
către Ocolul Silvic Iuliu Moldovan, cu un volum de 42,79 mc.  , înregistrat la primăria 

orașului Nădlac sub nr.2856/20.04.2021 

- prevederile art.1 lit.e), din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

actualizată 

- prevederile art. 6 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic şi punctul 56 din Anexa 1 
la Codul Silvic, republicată, actualizată 

          - prevederile art. 129(1) lit. c), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, actualizată 

         - Avizul __________al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

        - Avizul ___________al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie , mediu şi turism, administraţie publică locală 
        - Avizul __________al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  

          În temeiul art. 139(3)lit.g și ale art. 196(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 

afara fondului forestier naţional, de pe raza administrativ - teritorială a Orașului Nădlac, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 

- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
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- Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ   
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
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                                                                                                     Anexa la H.C.L. Nr.______2021 
 
 

RR  EE  GG  UU  LL  AA  MM  EE  NN  TT    

DE DISTRIBUIRE A MASEI LEMNOASE DIN VEGETAŢIA DIN 

AFARA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL, AFLATĂ PE RAZA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ A ORAȘULUI NĂDLAC 
 

 

 
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 raza administrativ - teritorială a orașului Nădlac; 

- lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de 
regenerare, lucrări de protecţie a pădurilor, lucrări de investiţii, de reparaţii ale 

amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor administrative, a drumurilor şi căilor 

de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor; volumul de lemn fasonat destinat consumului 

propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier aflat pe raza administrativ 
teritorială a orașului Nădlac nu face obiectul comercializării; volumul necesar se 

estimează de administrator/prestatorul de servicii silvice; 

c) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, 
în grad slab/mediu/puternic, a unor arborete de către factori biotici și/sau abiotici 

destabilizatori, pe suprafața unei unități amenajistice sau pe părți ale acesteia, precum și 

cele rezultate din afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe 
suprafețe compacte de maximum 0,5 ha; 

d) lemn fasonat - materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, 

respectiv lemnul de foc; 

e) 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; 

f) distribuirea masei lemnoase - acţiunea de distribuire gratuită a masei lemnoase care 
se recoltează din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflat pe raza 

administrativ teritorială a orașului Nădlac, de către proprietar/administrator, ca masă 

lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de distribuire fiind: 

- 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; 
g) 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; 
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- arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi a canalelor; 

- zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri; 

- arboreturile, altele decât cele cuprinse în păduri; 
- aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport. 
h). Valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care 

se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către deţinători/administratori 
legali, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a materialelor lemnoase fasonate. 

Modalităţile de valorificare sunt: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe 

picior şi materiale lemnoase fasonate, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi 
materiale lemnoase fasonate, prin vânzare directă a materialelor lemnoase fasonate, prin 

donaţii, prin sponsorizări, prin utilizarea acesteia pentru consumul propriu al 

deţinătorului/administratorului, precum şi prin prelucrarea primară a materialelor 

lemnoase fasonate în instalaţiile proprii ale deţinătorului/administratorului fondului 
forestier proprietate publică; 

Art.2. Volumul de masă lemnoasă: 

a) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează din vegetaţia din afara fondului 
forestier naţional, aflată pe raza administrativ teritorială a orașului Nădlac, 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 litera a) este cel cuprins în actul de punere în 

valoare (APV). 

Capitolul II: 

Distribuirea masei lemnoase provenite din vegetaţia din afara fondului forestier 
naţional aflată pe raza administrativ teritorială a orașului Nădlac 

 

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 pe raza orașului Nădlac, de urgenţă şi într-un timp foarte scurt, 

urgenţa fiind motivată de cauze naturale, meteorologice, edilitare, administrative.  

Art.4. În conformitate cu prevederile 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 raza administrativ teritorială a orașului Nădlac, 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 raza administrativ teritorială a orașului Nădlac – masa lemnoasă fiind folosită pentru 

consumul propriu al primăriei orașului Nădlac şi al instituţiilor subordonate ale Consiliului 
Local al orașului Nădlac; 

b) Distribuire gratuită către instituții aflate în subordinea Consiliului Local al orașului 

Nădlac. 
Art.5. Între societatea comercială transportatoare şi beneficiari (instituții din subordinea 

Consiliului local al orașului Nădlac sau unitatea administrativ-teritorială) se va încheia 

proces-verbal de predare-primire. 

Art.6. Pentru fiecare listă a partizilor ce urmează a fi exploatate se ataşează actele de 
punere în valoare,  

Art.7. În vederea distribuirii masei lemnoase provenite din afara fondului forestier 

naţional aflat pe raza administrativ teritorială a orașului Nădlac, se va încheia un contract 
de prestări servicii de tăiere a arborilor. 
 

Compartiment Administrarea Patrimoniului Local 
Insp. Aldea Ioan 

 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=28
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=28


  

  
       
Nr. 2813/19.04.2021 

 
 

R E F E R A T 

 

 
                  Către, 

                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
 

 

        Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 

     Având în vedere: 

- Actul de punere în valoare valoare (APV)nr. 2100209800750/23.03.2021 eliberat 

de către Ocolul Silvic Iuliu Moldovan,  cu un volum de 42,79 mc 
- prevederile art.60 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, actualizată, conform căruia ,,produsele lemnoase ale pădurii şi ale 

vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier se recoltează pe bază de 
autorizaţie de exploatare eliberată de ocolul silvic”, ale alin.(2) conform căruia 

,,estimarea cantitativă şi calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de 

evaluare întocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice 
specifice.” 

- Prevederile art.6 alin. (2), din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, actualizată, conform căruia ,,Vegetaţia forestieră de pe terenurile 

din afara fondului forestier naţional este supusă normelor tehnice silvice privind 
evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului 

lemnos, ale alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, 

actualizată, conform căruia ,,Recoltarea şi valorificarea lemnului din vegetaţia 

forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional sunt la latitudinea 
proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin. (2). 

- prevederile art.129(1) lit.c), din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

PROPUN: 

 
1. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara 

fondului forestier naţional, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac 

 

 
Compartiment APL 

Insp. Aldea Ioan 
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Nr. 2812/19.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE : 

 

Ioan - Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 

Având în vedere : 

 Referatul nr. 2813/19.04.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului 

Local din cadrul primăriei orașului Nădlac referitor la aprobarea Regulamentului 

de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier 

naţional, aflată pe raza administrative - teritorială a Orașului Nădlac; 

 Prevederile art.1 lit. e), t) și x), ale art. 6 alin (1), alin (2) și ale alin (4); art. 4 

alin(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică; 

 Prevederile art.6 alin(2), alin (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și punctul 

56 din Anexa 1 la Codul Silvic, republicată, actualizată;  

 Prevederile art. 129(1) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, actualizată,  

 Administratorul/proprietarul vegetației din afara fondului forestier național aflat 
pe raza administrativ - teritorială a orașului Nădlac, are obligaţia de a lua toate 

măsurile de a înlătura de urgenţă cauzele generatoare de evenimente nedorite 

cauzate de căderea sau ruperea arborilor de pe domeniul public al orașului 
Nădlac. În acest sens este absolut necesară măsura răririi arborilor precum şi 

tăierea celor uscaţi şi degradaţi (rupţi, cojiţi etc.) din diverse zone aflate de pe 

raza administrativ teritorială a orașului Nădlac, care prezintă pericol pentru 

circulaţia pietonală, locuinţe şi locuitorii orașului, cât şi pentru reţelele aeriene 
tehnico-edilitare (electrice, telefonie etc.), cu care se intersectează, 

 Având în vedere cadrul legal existent care reglementează modalitatea de 

sprijinire a administraţiei locale şi luând în considerare susţinerea  activităţii pe 

timpul anotimpului rece a unităţilor din subordine, propun participarea Consiliului 
Local al orașului Nădlac, cu distribuirea gratuită a masei lemnoase provenită din 

tăierea arborilor din jurul terenului de fotbal, de pe raza administrativ-teritorială 

a orașului Nădlac. 
 

PROPUN: 

 
1. Consiliului Local al orașului Nădlac, supunerea spre aprobare a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire gratuită a masei 

lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe raza 

administrativ teritorială a Orașului Nădlac. 
 

 

 
Primar oraș Nădlac 

IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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