
 

 

                                    ROMÂNIA                      PROIECT 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior,  

de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene  
DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina),  

DJ 203H(km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-Alexandru 
Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800,  

Rubla -Râmnicelu) 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2955/17.02.2021; 

- raportul comun al Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi 

investiţii şi Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la   
nr. 2956/17.02.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- referatele Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii nr. 
2273/08.02.2021 şi nr. 2274/08.02.2021 privind necesitatea tăierii 

unor plopi amplasaţi în aliniamentele drumurilor judeţene, aflaţi în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi stabilirea preţului de 

valorificare a masei lemnoase aferente aliniamentelor drumurilor 
judeţene: DJ 216, DJ 203H şi DJ 203P –zona Râmnicu Sărat; 

- prevederile art.1, art.2, art.12, art.13, art. 20 alin.(5) şi art. 27 din 
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7, art. 14 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 108 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 6 alin. (2)-(3), art. 18 şi pct. 56 lit.h)-Anexa1 din Legea 
nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f”, şi art. 182, alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1). Se aprobă valorificarea prin vânzare a masei lemnoase pe 
picior de pe aliniamentele drumurilor judeţene aflate în administrarea 

Consilului Judeţean Buzău, după cum urmează:  



 

 

a) Lot I: Aliniamentul DJ 216, km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina: 

- volum brut, coajă inclusă=691 mc, 527 bucăţi arbori; 
b) Lot II: Aliniamentul DJ 203H, km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-

Alexandru Odobescu: 

- volum brut, coajă inclusă=266 mc, 91 bucăţi arbori; 
c) Lot III: Aliniamentul DJ 203P, km 0+000-2+800, Rubla-Râmnicelu: 

- volum brut, coajă inclusă=67 mc, 57 bucăţi arbori; 
         (2). Vânzarea masei lemnoase se va face prin licitaţie publică cu 

preselecţie, cu  strigare. 
 

Art.2. Se aprobă preţurile de pornire la licitaţia publică cu preselecţie, cu 
stigare,  pentru vânzarea masei lemnoase pe picior de pe aliniamentele 

drumurilor judeţene, stabilite în concordanţă cu preţurile de referinţă aprobate 
pentru sortimentul de arbori ce urmează a fi valorificat, astfel: 

a) Lot I: Aliniamentul DJ 216, km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina: 
preţ pornire – 74 lei/mc, fără TVA; 

b) Lot II: Aliniamentul DJ 203H, km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-
Alexandru Odobescu: preţ pornire-105 lei/mc, fără TVA; 

c) Lot III: Aliniamentul DJ 203P, km 0+000-2+800, Rubla-Râmnicelu: 

preţ pornire – 76 lei/mc, fără TVA. 
 

Art.3. (1). Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va stabili prin 
dispoziţie componenţa comisiei de preselecţie, a comisiei de licitaţie, Caietul de 

sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi aferente procedurii de licitaţie publică 
cu preselecţie, cu  stigare,  pentru valorificarea  masei lemnoase pe picior de 

pe aliniamentele drumurilor judeţene menţionate la art.1 
            (2). Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului – Județul Buzău, Direcţiei pentru administrarea 

patrimoniului şi investiţii şi Direcţiei juridice şi administraţie publică locală din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, precum şi publicarea pe 

site-ul Consiliului Judeţean Buzău.rPPP 

 

                   PREŞEDINTE, 

 
  PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 31 
BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021 

 
 
 



 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
    Nr. 2955/17.02.2021          

 
 
 

                                 REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării 

masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele  
amplasate în zona drumurilor judeţene  

DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina),  
DJ 203H(km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-Alexandru 

Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800,  
Rubla -Râmnicelu) 

 
 
 

Potrivit art.22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean, are ca atribuţie realizarea tuturor activităţilor de interes public 

referitoare la administrarea drumurilor şi podurilor judeţene. 

În urma verificărilor periodice ale drumurilor judeţene, s-a constatat că 

aliniamentele de plopi amplasate în zona drumurilor DJ 216, km 0+000-7+900, 

DN 22-Lunca Măcrina, DJ 203H, km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-

Alexandru Odobescu şi DJ 203P, km 0+000-2+800, Rubla-Râmnicelu, au o 

crestere necontrolată, coronament uscat, care au dus la  numeroase 

deranjamente ale instalaţiilor electrice. 

Administratorul drumurilor judeţene are obligaţia de a lua toate măsurile 

de a înlăturare de urgenţă cauzele generatoare de evenimente rutiere pe 

reţeaua de drumuri judeţene. 

Aliniamentele menţionate, prin actele de punere în valoare, au fost 

evaluate şi marcate de către Ocolul Silvic Râmnicu Sărat. 

În scopul prevenirii unor evenimente periculoase pentru traficul rutier, 

propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 
 
 

 



 

 

 

 

     CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
    PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 

          DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
           Nr. 2955/17.02.2021          

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării 
masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele  

amplasate în zona drumurilor judeţene  
DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina),  

DJ 203H(km 10+000-25+500, Topliceni –Buda-Alexandru 
Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800,  

Rubla -Râmnicelu) 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Buzău, s-a constatat că sunt respectate prevederile art.22 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului  

nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 Cadrul legislativ mai sus menţionat impune obligativitatea aprobării, prin 

hotărâre, a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior din fondul 

forestier propietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale. 

 Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), art. 13 şi art.20 alin.(5) din Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, valorificarea masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Buzău , ca masă 

lemnoasă pe picior, precum şi tipul de licitaţie şi preţul de pornire al acesteia, 

se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.  

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 27 din actul 

normativ mai sus menţionat, Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău va stabili 

prin dispoziţie comisia de preselecţie care va admite/respinge, în funcţie de 

documentele depuse, participarea la licitaţie a operatorilor economici înscrişi,  

cât şi comisia de licitaţie pentru valorificarea masei lemnoase pe picior de pe 

aliniamentele drumurilor judeţene DJ 216, DJ 203H, DJ 203P.  

 



 

 

 

 

 

 Pentru stabilirea preţurilor de pornire în procedura de licitaţie publică  

s-au solicitat elementele de fundamentare de la Direcţia Silvică Buzău. 

Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre 

în forma iniţiatorului. 

 

 

 

Direcţia pentru Administrarea            Direcţia Juridică şi Administraţie 

   Patrimoniului şi Investiţii                                Publică Locală 
          Director executiv,                                  Director executiv, 

 
           IULIAN PETRE                                         MIRELA OPREA 


