
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.3533/03.03.2023 
 
 
                                         PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.64 
privind exploatarea și distribuirea gratuită a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația 

din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor județene 
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr.3533 din 03.03.2023 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
nr.10143/28.02.2023 și adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești 
nr.1113/28.02.2023; 

- actele de punere în valoare nr.2200145000510, nr.2100128700490, 
nr.2200128700230, nr.2200128700210, nr.2200148900040, nr.2200148900050, 
nr.2200149700250, nr.3067, nr.20191, nr.9042, nr.9043 și nr.3014, emise de Ocoalele 
Silvice Bârlad, Huși, Brodoc, Pădureni, Vaslui, Epureni și Băcești;  
 - raportul de specialitate nr.3629 din 06.03.2023 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia de 
dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și 
turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.204/2022 privind aprobarea 

Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara fondului 
forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor județene și pe amplasamentul 
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a județului Vaslui; 

în temeiul art.182 și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă exploatarea și distribuirea gratuită a 553,86 mc de masă 

lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul 
drumurilor județene către instituțiile subordonate Consiliului Județean Vaslui, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
consiliului județean, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, 
Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, Direcţiei Economice și Direcției Tehnice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea 
acestuia pe pagina de internet www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

 
Vaslui, ______________ 2023 

                      
              p. PREŞEDINTE                 

                       VICEPREȘEDINTE, 
                      Ciprian-Ionuț Trifan                                     
 

           Avizează pentru legalitate: 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

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



 
                           Anexă 

  la Hotărârea nr.____/2023 
 

 
 
 
 

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Vaslui 
către care se va distribui gratuit  

cantitatea de masă lemnoasă disponibilă după exploatare 
 
 
 
 

Nr. 
Crt 

Instituțiile subordonate 
Cantitatea de masă lemnoasă 

- metri cubi - 

1 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vaslui 
400 

2 Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești 153,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.3533/03.03.2023          
     
                       

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exploatarea și distribuirea gratuită  

a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată 
pe aliniamentul drumurilor județene 

  
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Ca urmare a numeroaselor sesizări primite din partea unor unități administrativ-

teritoriale, ce fac referire la gradul de îmbătrânire avansat şi a stării fitosanitare 
precare a arborilor de pe aliniamentele drumurilor judeţene, au fost demarate 
procedurile în vederea exploatării acestora. În acest sens, au fost încheiate mai multe 
contracte de prestaţii silvice între ROMSILVA, prin Direcţia Silvică Vaslui și Consiliul 
Județean Vaslui pentru arborii de pe raza Ocoalelor Silvice Bârlad, Huși, Brodoc, 
Pădureni, Vaslui, Epureni și Băcești. 

Conform  art.63 alin.(1) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, arborii destinaţi tăierii au fost inventariaţi şi 
marcaţi cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic împuternicit, în 
conformitate cu normele tehnice. Cantitatea totală (volumul brut) a mesei lemnoase 
rezultate în urma inventarierii, conform actelor de punere în valoare având 
nr.2200145000510, nr.2100128700490, nr.2200128700230, nr.2200128700210, 
nr.2200148900040, nr.2200148900050, nr.2200149700250, nr.3067, nr.20191, nr.9042, 
nr.9043 și nr.3014, este de 553,86 de mc.  

În baza prevederile art.6 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean Vaslui a 
adoptat Hotărârea nr.204/2022 privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 
lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul 
drumurilor județene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și 
privată a județului Vaslui. Conform acestui regulament, UAT Județul Vaslui, prin Consiliul 
Județean Vaslui, în calitate de proprietar și administrator al vegetației din afara fondului 
forestier național, aflată pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și 
privată a Județului Vaslui, inclusiv a aliniamentelor drumurilor județene, decide ca masa 
lemnoasă rezultată în urma întocmirii APV-urilor să fie distribuită gratuit, respectând 
următoarea ordine de prioritate: consumul propriu al instituțiilor publice subordonate 
Consiliului Județean Vaslui, consumul propriu al proprietarului și unităților administrativ-
teritoriale din cadrul județului Vaslui, în funcție de situarea în teritoriu a arborilor ce 
urmează a fi tăiați, în situații justificate și argumentate. 

Au fost înștiințate astfel instituțiile subordonate Consiliului Județean care dețin 
centrale termice ce funcționează pe bază de combustibil solid cu privire la cantitatea de 
masă lemnoasă disponibilă în vederea distribuirii gratuite a acesteia.  

Având în vedere că volumul de masă lemnoasă este unul consistent și că atât 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cât și Centrul de 
Asistență Medico-Socială Băcești s-au arătat interesate de lemnul disponibil, propunem 
ca această cantitate să fie distribuită conform anexei la proiectul de hotărâre. 

De menționat este faptul că exploatarea masei lemnoase revine proprietarului, 
urmând a fi predată către beneficiar, iar transportul se va efectua conform 
reglementărilor legislative privind circulația materialului lemnos. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul.  
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 



IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: Au 
fost înștiințate de existența cantității de masă lemnoasă disponibilă instituțiile 
subordonate Consiliului Județean Vaslui care folosesc centrale termice pe bază de 
combustibil solid. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 

          Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui 
în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești, Direcţiei Economice și Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

  Totodată, după adoptare, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – 
secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind exploatarea si distribuirea gratuită a 
553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe 
aliniamentul drumurilor județene.  

Astfel, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată 
cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, în vederea adoptării acestuia de către autoritatea deliberativă 
județeană. 

 
p.PREȘEDINTE, 

VICEPREȘEDINTE, 
                                                   Ciprian – Ionuț Trifan 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.3629/06.03.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exploatarea si distribuirea gratuită  

a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național  
aflată pe aliniamentul drumurilor județene 

 
         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 exploatarea si distribuirea gratuită a 
553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe 
aliniamentul drumurilor județene și a constatat următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/administrarea vegetaţiei 
forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 

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 Partea V, 
Titlul I, CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale 
Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara fondului forestier 
național aflată pe aliniamentul drumurilor județene și pe amplasamentul imobilelor 
aflate în proprietatea publică și privată a județului Vaslui, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.204/2022; 

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 exploatarea si distribuirea gratuită a 553,86  
mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe 
aliniamentul drumurilor județene în plenul consiliului județean. 
 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 




































