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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                        CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.157 
                                           din 31 august 2021 

 

privind: aprobarea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica cu strigare, 
cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe aliniamentul unor 
drumuri judetene, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, 
apartinand domeniului privat al judetului Braila 

 
          Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2021; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de Specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara   

nr.16878/24.08.2021, adresa Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.11079/T44/08.06.2021 si 

Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 16746/20.08.2021; 

Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale; 

 In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/31.08.2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale 

care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale art.7, art. 

17, alin(2), din O.G.R. nr.43/28.08.1997 republicata si actualizata, privind regimul drumurilor; 

 Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           In temeiul prevederilor art.173 alin. 1 lit.(c), alin.4 lit.(b),  art.182 alin.(1) si art.196 alin.1 

lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1  - Se aproba valorificarea prin vanzare, organizata prin licitatie publica cu strigare, 

cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe aliniamentul unor drumuri judetene, cu 

un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, apartinand domeniului privat al judetului 

Braila.  



         Art.2 - Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei 

lemnoase pe picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire al licitatiei, pentru masa 

lemnoasa bruta pe picior, rezultata din exploatarea plantatiilor rutiere, prevazuta la art.1 si art 

2, in conformitate cu Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4  - Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire. 

         Art.5 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare 

Patrimoniu si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie, numita prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Braila. 

        Art.6 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 

Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si 

Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.  

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
      PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
 
 

 


