Nr. 7803/18.05.2022
A N U N Ț:
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase
din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor
judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a
Judeţului Vaslui.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, "la publicarea
anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile
calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice.
Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare și raportul
compartimentului de specialitate, poate fi consultat:
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu;
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79.
Termenul - limită până la care se pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
- prin email pe adresa: marilena.andronic@cjvs.eu;
- prin fax la nr. 0235/361090;
- prin poștă pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;
- depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare
Cetățeni din cadrul consiliului județean, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef birou
Marilena-Eugenia Andronic.
Materialele transmise de persoanele sau entitățile interesate vor purta mențiunea:
"Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a
masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul
drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și
privată a Judeţului Vaslui, în cuprinsul acestora urmând a se specifica articolul/articolele din
proiect la care se referă.
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

Responsabil cu transparenţa decizională
în administraţia publică,
Șef birou Marilena - Eugenia Andronic

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 7726/17.05.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 90
privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din
afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe
amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 7726/17.05.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Vaslui nr. 7728/17.05.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină,
administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia de dezvoltare urbanistică şi
amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului
public şi privat de interes judeţean;
în conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 6 și punctul 56 al anexei nr. 1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara
fondului forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege,
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui și Direcției Economice din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe
pagina de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Vaslui, ____________ 2022
Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii.
Director executiv,
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
Mihaela Dragomir
este necesar votul majorității calificate.

Anexa
la Hotărârea nr.___/2022
REGULAMENT DE DISTRIBUIRE A MASEI LEMNOASE DIN VEGETAŢIA DIN
AFARA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL AFLATĂ PE ALINIAMENTUL DRUMURILOR
JUDEȚENE ȘI PE AMPLASAMENTUL IMOBILELOR AFLATE
ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A JUDEŢULUI VASLUI
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, conform normelor tehnice silvice,
precum şi informațiile privitoare la localizarea masei lemnoase destinate exploatării;
b) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate
publică a unității administrativ-teritoriale - încălzirea spațiilor și clădirilor;
c) distribuirea masei lemnoase: acţiunea de distribuire gratuită a masei lemnoase care se
recoltează din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor
judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului
Vaslui, de către proprietar/administrator, modalităţile de distribuire fiind:
- prin distribuire gratuită, în cazul lemnului fasonat, către instituțiile subordonate
Consiliului Județean Vaslui;
- prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului;
d) lemn fasonat: materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv
lemnul rotund și despicat și lemnul de foc;
e) lot de arbori: un grup 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) 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.
Art.2. – (1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează din vegetaţia din afara fondului
forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor
aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui, potrivit Legii nr. 46/2008 privind
Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se distribuie potrivit
prevederilor prezentului regulament.
(2) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin.(1) 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 și pe
amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui
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 etc.
Art.4. – (1) În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 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 aflată
pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea
publică și privată a Judeţului Vaslui, decide în baza prezentului Regulament, ca masa lemnoasă
să fie distribuită, în următoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul propriu al instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Vaslui;
b) consumul propriu al proprietarului.
(2) Ulterior întocmirii actelor de punere în valoare (APV), beneficiarul, prin
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui, va comunica instituțiilor subordonate cantitățile de lemn de care dispune, în vederea
distribuirii gratuite. În baza solicitărilor acestora, se va supune aprobării autorității
deliberative județene proiectul de hotărâre privind exploatarea și distribuirea gratuită a unei
cantități de masă lemnoasă, exprimată în metri cubi (mc), către una sau mai multe din
instituțiile subordonate Consiliului Județean Vaslui.
(3) În cazul art. 4 alin. (1) lit. b) se va supune aprobării autorității deliberative județene
proiectul de hotărâre privind exploatarea masei lemnoase, conform APV-urilor, în vederea
consumului propriu al proprietarului.
(4) După asigurarea consumului propriu în condițiile alin.(1), masa lemnoasă rămasă
disponibilă se poate valorifica, în condițiile legii.
Art.5. – (1) Între societatea comercială transportatoare şi beneficiar/instituţia
subordonată Consiliului Judeţean Vaslui, după caz, se va încheia un proces-verbal de
predare-primire.
(2) Transportul se va efectua conform reglementărilor privind circulația materialului
lemnos.
Art.6. - (1) Pentru fiecare listă a lotului de arbori ce urmează a fi exploatat se ataşează
actele de punere în valoare.
(2) Responsabilitatea exploatării masei lemnoase pentru consum propriu sau a instituțiilor
subordonate revine proprietarului, urmând a fi predată către beneficiar, ca lemn fasonat.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 7726/17.05.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase
din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor
judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică
și privată a Judeţului Vaslui
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Conform art. 6 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, recoltarea și valorificarea lemnului din vegetația forestieră din afara
fondului național sunt la latitudinea proprietarilor, cu respectarea normelor tehnice silvice
privind evaluarea masei lemnoase și a reglementărilor privind circulația materialului lemnos.
Precizăm că – potrivit punctului 56 din anexa nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul
silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare – aliniamentele de arbori situate
de-a lungul căilor de transport și comunicație se regăsesc în definiția dată de lege pentru
vegetația forestieră din afara fondului național. Totodată, la același punct din anexă se
regăsesc și zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri.
Amintim că, în conformitate cu art. 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul bunurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Întrucât administratorul drumurilor judeţene are obligaţia de a lua toate măsurile de a
înlătura de urgenţă cauzele generatoare de evenimente rutiere pe reţeaua de drumuri, este
absolut necesară măsura răririi arborilor, precum şi tăierea celor uscaţi şi degradaţi
(rupţi,cojiţi etc.) din plantaţia rutieră de pe aliniamentele drumurilor judeţene, care prezintă
pericol atât pentru circulaţia rutieră, circulaţia pietonală, locuinţele şi locuitorii din zonă, cât
şi pentru reţelele aeriene tehnico-edilitare (electrice, telefonie fixă sau mobilă etc.), cu care
se intersectează.
Potrivit prevederilor art. 1 lit. x) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. nr. 715/2017,
valorificarea masei lemnoase este acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se
recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca
masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind:
- prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat;
- prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat;
- prin vânzarea directă a lemnului fasonat;
- prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
- prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al
administratorului;
- prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau
ale administratorului fondului forestier proprietate publică.
Proiectul de hotărâre iniţiat reglementează susţinerea ce poate fi acordată sub forma
distribuirii gratuite a masei lemnoase provenite din tăierea arborilor de pe aliniamentul
drumurilor judeţene sau de pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică sau
privată a județului, care se realizează prin sprijinirea activităţii pe timpul anotimpului rece a
unităţilor din subordinea administraţiei publice județene, conform Hotărârii Guvernului nr.
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. După asigurarea

necesarului pentru instituțiile subordonate/pentru consumul propriu, masa lemnoasă se poate
valorifica în condițiile legii.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară
și
oportună
aprobarea
Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier
naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în
proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui.
II. Impactul socio-economic: susținerea instituţiilor publice subordonate Consiliului
Judeţean Vaslui cu material lemnos pentru consum propriu.
III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: în cazul în care, după asigurarea
consumului propriu sau distribuirea către instituțiile subordonate, rămâne disponibilă o
anumită cantitate de masă lemnoasă, aceasta se valorifică, conform legii, iar sumele provenite
din valorificare se fac venit la bugetul local al județului.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu
este cazul.
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în
cauză: proiectul de hotărâre va fi transmis spre analiză și avizare comisiilor de specialitate ale
consiliului județean ulterior parcurgerii procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate:
După adoptare, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Vaslui în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.
Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de
internet www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”.
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:
Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună
iniţierea proiectului de hotărâre anexat, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Economice din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.
Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în anexat, în
forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Vaslui.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 7728/17.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a
masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe
aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în
proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire
a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe
aliniamentul drumurilor judeţene
și pe amplasamentul imobilelor aflate în
proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui și a constatat următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală, administrarea
domeniului public și privat al județului Vaslui.
b) Impactul financiar asupra bugetului : nu este cazul.
- c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni,
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se
respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat,
respectiv art. 173 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, art. 6 și punctul 56 al anexei nr. 1 din
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare.
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate
a compartimentului: nu este cazul.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea
spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată
pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în
proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui în plenul consiliului județean.
Director executiv,
Țuțuianu Mircea

