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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea incheierii unui contract de prestari silvice cu OS Bucegi Piatra 

Craiului Ciucas RA pentru punerea in  valoare, autorizare in vederea exploatarii si emiterea 

avizelor de insotire aferente masei lemnoase localizate in curtea Primariei Comunei Budila 

 

 

        Consiliul Local al Comunei Budila, întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2022, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 9110 din 22.06.2022 al Primarului Comunei Budila, în 
calitate de initiator si referatul de specialitate nr. 9111/22.06.2022 al consilierului juridic prin care 
s-a propus aprobarea incheierii unui contract de prestari silvice cu OS Bucegi Piatra Craiului Ciucas 
RA pentru punerea in  valoare, autorizare in vederea exploatarii si emiterea avizelor de insotire 
aferente masei lemnoase localizate in curtea Primariei Comunei Budila 

Având în vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 
81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 60 din Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul Silvic, cu modificările si completările ulterioare 
- Hotararea Consiliului Local Budila nr. 3/04.01.2019 privind administrarea de catre Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA a fondului forestier proprietatea comunei Budila 
- Contractul de administrare nr. 4099/20.05.2019 (1587/17.05.2019), incheiat intre Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA si Comuna Budila 
- art. 35 din OM 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si 
perioadele se colectare, scoatere si transport al materialului lemnos 
- OM 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în 
valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată 
pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea 
de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului 
silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național 
- avizul comisiei de specialitate nr. 1 
- prevederile art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art. 1. Se aproba incheierea unui contract de prestari silvice cu OS Bucegi Piatra Craiului 
Ciucas RA pentru punerea in  valoare, autorizare in vederea exploatarii si emiterea avizelor de 
insotire aferente masei lemnoase localizate in curtea Primariei Comunei Budila. 



Art. 2. Valorificarea materialului lemnos se va face cu respectarea prevederilor Hotararii 
Consiliului Local Budila nr. 123 din 29.12.2022 privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de 
referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a 
criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la 
licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului maxim al 
tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere 

Art. 3. Pretul rezultat din valorificarea materialului lemnos se va face venit la bugetul local. 
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei 

Budila. 
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 6. Prezenta hotarare se comunică primarului comunei Budila, Regiei Publice Locale 

Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA, viceprimarului comunei Budila, Institutiei Prefectului- 
Judetul Brasov, in vederea exercitării controlului de legalitate si se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea pe site-ul www.budila.ro, de catre Secretarul general al comunei. 

       
 
  Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 10 consilieri locali din 

numărul total de 13 consilieri alesi, cu un numar de 10 voturi pentru. 
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