
                                                           HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului lemnos rezultat de la 

obiectivul de investiţii - ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – 

amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova - etapa a II-a”, 

 str. Calea București, nr. 325A,  

către UMS Brabova, UMS Sadova și Primăria Amărăștii de Sus 
 

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 30285/09.11.2022, al Direcției 

Tehnice și Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 30300/09.11.2022, 

precum și avizul comisiilor de specialitate; 

          ținând seama de actul de punere în valoare nr. 11900 VF94 / nr. SUMAL 

2200083601160  al Direcției Silvice Dolj - Ocolul Silvic Craiova și de solicitările 

U.M.S. Brabova, nr. 26374/12.10.2022, U.M.S. Sadova, nr. 28008/26.10.2022 și 

Primăriei Amărăștii de Sus, nr.25529/06.10.2022; 

 având în vedere Referatul de disponibilizare nr.29344/04.11.2022 ; 

în baza art.6, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr.46/2008 Codul silvic – 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. c), art.182 alin. (1), 196 alin. (1) lit.a) din 

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

modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1 Se aprobă disponibilizarea a 64,79 mc material lemnos în valoare de 

3549,61 lei, rezultat din lucrări de defrişare. 

  Art.2 Se aprobă transmiterea fără plată, pe bază de proces-verbal de predare 

preluare, către unitaţile medico-sociale: Brabova și Sadova precum și Primăriei 

Amărăștii de Sus, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcția Tehnică, Direcția Economică, unităţile medico-sociale 

menționate și Primăria Amărăștii de Sus, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

           Nr. ...............                  Adoptată la data de ............2022 
 

           PREȘEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                      SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI 

    DORIN-COSMIN VASILE                                                    

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    PREȘEDINTE 

        DORIN COSMIN VASILE 

DIRECȚIA TEHNICĂ   

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

    Nr. 30285 / 09.11.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului 

lemnos rezultat de la obiectivul de investiţii - ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 

349 – amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova - etapa a II-a”, 

 str. Calea București, nr. 325A,  

către UMS Brabova, UMS Sadova și Primăria Amărăștii de Sus 

 

 

        Obiectivul de investiţii ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – 

amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova -  etapa a II-a”, str. Calea 

București, nr. 325A, este inclus în Lista sinteza a obiectivelor de investiții pentru 

anul 2022. Consiliul Județean Dolj a încheiat cu BURSA RECYCLING SRL, 

contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) nr. 117/16.09.2022. Lucrările propuse se 

realizează în vederea dezvoltării zonei și a extinderii aeroportului. 

Pe amplasamentul propus, a crescut de-a lungul anilor vegetație lemnoasă 

instalată spontan, arbori și arbusti cu înaltimi  cuprinse între  1-4 m și diametre  până 

la 40 cm. 

În vederea eliberării amplasamentului, Consiliul Județean Dolj a încheiat 

contractul de prestații silvice pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier 

național cu RNP-DIRECȚIA SILVICĂ DOLJ pentru punerea în valoare a vegetației 

forestiere inclusiv emiterea și operarea avizelor de însoțire a materialului lemnos. 

Pentru acest obiectiv de investiții, ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – 

amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova -  etapa a II-a”, str. Calea 

București, nr. 325A, sunt în prezent derulate lucrări de defrișare a arborilor și 

arbuștilor crescuți pe amplasamentul respectiv care sunt tăiați și debitați la o 

lungime de aproximativ 2 m, rezultând material lemnos recuperabil (ca lemn de foc), 

acesta fiind depozitat la punctul de lucru menționat mai sus, respectiv din zona 

Aeroportului Craiova, strada Calea  București, nr. 325 A. 

Conform actului de punere în valoare nr. 11900 VF94, nr. SUMAL 

2200083601160/17.08.2022, emis de DIRECȚIA SILVICĂ DOLJ – Ocolul Silvic 

Craiova, a rezultat o  cantitate de 64,79 mc, cu o valoare a materialului lemnos de 

3.549,61 lei. 
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Prin adresele înregistrate la CJ Dolj cu următoarele numere: 

- UMS Brabova nr. 26374/12.10.2022 

- UMS Sadova nr. 28008/26.10.2022 

- Primăria Amărăștii de Sus, nr. 25529/06.10.2022, 

au fost solicitate din partea unităților menționate mai sus cantități de lemne ce 

vor fi utilizate pentru încălzirea spațiilor și prepararea apei calde menajere. 

           Valorificarea masei lemnoase se va face conform H.G. nr. 841/1995, privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 

instituțiilor publice.  

Ca urmare a fost întocmit Referatul de disponibilizare a materialului lemnos 

rezultat de la obiectivul de investiţii - ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 349 

– amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova -  etapa a II-a”, str. Calea 

București, nr. 325A nr. 29344/04.11.2022,  ce prevede transmiterea fără plată a 

materialului lemnos către UMS Brabova, UMS Sadova și Primăria Amărăștii de 

Sus. 

Transportul materialului lemnos este în sarcina unităților medico-sociale 

menționate, a Primăriei Amărăștii de Sus și se va face în regim silvic. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind 

aprobarea transmiterii fără plată a materialului lemnos rezultat de la obiectivul de 

investiţii - ,,Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – amplasament R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova - etapa a II-a”, str. Calea București, nr. 325A, 

către UMS Brabova, UMS Sadova și Primăria Amărăștii de Sus. 
 

 

 

 

 

 DIRECȚIA ECONOMICĂ             DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                                                        

   DIRECTOR EXECUTIV,                       DIRECTOR EXECUTIV 

MECU MARIAN LAURENȚIU     SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

 

         

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ        VIZAT 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală             DIRECTOR EXECUTIV              

Nr. 30300/09.11.2022              Adriana-Cristina Vărgatu 

         

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 

materialului lemnos rezultat de la obiectivul de investiţii – “Desființare clădiri aferente 

Imobilului 349 – amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova – etapa a II-a”, 

str. Calea București, nr. 325A către UMS Brabova, UMS Sadova, Primăria Amărăștii 

de Sus 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului 

lemnos rezultat de la obiectivul de investiţii – “Desființare clădiri aferente Imobilului 

349 – amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova – etapa a II-a”, str. Calea 

București, nr. 325A către UMS Brabova, UMS Sadova, Primăria Amărăștii de Sus, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: transmiterea fără plată a unor bunuri. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 6 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

      Avizat                   Întocmit, 

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,      CONSILIER JURIDIC, 

              Daiana Stoica             Marius Petrescu 

                                                      

 



                                                                                                                                                                             ANEXA la  Hotărârea nr. ……………. 

 

 

                                                                                                                   TABEL 

cu cantitățile de material lemnos aprobate pentru a fi transmise fără plată 

către unități medico-sociale din Județul Dolj și Primăria Amărăștii de Sus 

 

Unitatea Medico-Socială Reprezentant Telefon Cantitate aprobată/mc 

UMS BRABOVA Floricel Bogdan 0751206604 25 

UMS SADOVA Tudor Cristian 0768932571 25 

PRIMĂRIA  

AMĂRĂȘTII DE SUS 

Roșiu Valentin 0763112197 14,79 

  TOTAL 64,79 

 




