
ANUNT 

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă
aducem la cunoştinţă că azi ,  03.01.2018  s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , 
dl. Vasiu Adrian-Viorel 

          PROIECTUL  DE HOTARARE 
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU
ANUL 2018 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE

PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI 

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 
data de 14.02.2018, ora 10.00 . 
             Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar 
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre. 

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


PROIECT  DE HOTARARE  NR.  4/03.012018
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU
ANUL 2018 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE

PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI 

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive nr.3/4 din 03.01.2018  a primarului comunei Tomesti  privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru administrarea suprafetei 
de 683,65  Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrate in baza 
contractului de administrare nr.11353/22.02.2016 
Tinind cont de adresa nr.100910/12.01.2018 a Ocolului Silvic Brad prin care solicita 
aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru administrarea 
suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrate in baza 
contractului de administrare nr.11353/22.12.2016 . 

 In baza  art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;

 In temeiul prevederilor ale art.36 alin.2 lit.c si ale art.45 alin.3 si art.115 alin.1lit.b din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru suprafata de 

683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrata in baza contractului 
de administrare nr.11353/22.12.2016  incheiat intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia 
Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti ,  conform anexei nr.1 care face parte 
integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara 
- Primarului comunei Tomesti 

   INITIATOR,           AVIZAT                                  
                PRIMAR                                                                 SECRETAR     
        Vasiu Adrian-Vasiu                                                   GIURGIU  SANDA             

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMAR



Nr. 3/10 din  03.01.2018 

EXPUNERE  DE  MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA 

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 PENTRU
ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA

PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

La nivelul Primariei Tomesti  exista incheiat contract de administrare nr.11353/22.12.2016  intre 
Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti  valabil pana la 
data de 31.12.2024 cand expira amenajamentul silvic pentru suprafata  de 683,65 Ha padure proprietatea 
publica a comunei Tomesti .
            Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a intocmit avand  in vedere prevederile HG 
nr.715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica astfel :
- veniturile din valorificarea lemnului pe picior aferente listelor de partizi pentru anul 2018  (partida nr.9607 
- Valea Obirsa , partida nr. 9623 Baleanu si partida nr. 9608 Paraul Lupului )   se ridica la suma de 815.011 
lei conform anexei la prezentul proiect de hotarare ,iar veniturile din lemn fasonat aferente listelor de partizi 
pentru anul 2018  se ridica la suma de 39.000 lei conform anexei la prezentul proiect de hotarare
 - cheltuielile de administrare pentru suprafata de 683,65  ha teren forestier asa cum au fost comunicate 
limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2018  de catre  Garda Forestiera Timisoara 
(93.00 lei/ha) adica valoarea cheltuieli de administrare este  de 63.580 lei .
- cheltuielile cu ingrijirea arboretelor tinere pentru 8,2 ha se estimeaza la 183 lei 
- cheltuielile cu exploatarea si valorificarea masei lemnoasese prin prestari servicii exploatare a volumului de
masa lemnoasa de 300  mc care se estimeaza la valoarea de 24.000 lei  precum si cheltuieli cu fondul de 
conservare cu o valoare de 101.982 lei si fondul de mediu cu o valoare de 9.614  lei prevazute in anexa la 
proiectul de hotarare.
              In urma celor avute in vedere, in anul 2018 se prevede un profit de 678.652 lei, in acest sens asfel 
propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2018 pentru administrarea suprafetei de 683,65  Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  in forma
prezentata.

PRIMAR 
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/10 /3.012018



RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA 
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 PENTRU
ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA

PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Avand  in  vedere  adresa  nr.10090/12.01.2018  a  Ocolului  Silvic  Brad  insotita  de  nota  privind
intocmirea BVC 2018 prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru
administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrate in baza
contractului de administrare nr.11353/22.12.2016 si totodata conform prevederilor  HG nr.715/2017  pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , bugetul
de venituri   pentru anul 2018 referitor la administrarea in regim silvic a suprafetei  de padure propietate
publica a comunei Tomesti  s-a facut tinandu-se cont de lista de partizi pentru anul 2018 care urmeaza a se
exploata , a preturilor pe picior a masei lemnoase precum si a preturilor la lemn fasonat aferente partizilor
din lista de partizi,  conform anexei la prezentul proiect de hotarare.
             Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru 
suprafata de 683,65 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de 
administrare pentru anul 2018  de catre  Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu exploatarea si 
valorificarea masei lemnoasese prin prestari servicii exploatare a volumului de masa lemnoasa, cheltuielile 
cu ingrijirea arboretelor tinere , precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in 
anexa la proiectul de hotarare .

 In conformitate cu  prevederile ale art.36 alin.2 lit.c si ale art.45 alin.3 si art.115 alin.1lit.b din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,Consiliul local
are ca atrubu tii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru terenul forestier
proprietate publica a comunei Tomesti . 

INTOCMIT
VICEPRIMAR

Tamas Octavian Tiberiu

JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL AL COMUNEI TOMESTI 

Comisia  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
 buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ



Nr. 5/ 10   din 14.01.2018 

             
AVIZ

LA PROIECTUL  DE HOTARARE PRIVIND 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA 

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 PENTRU
ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA

PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

             Comisia   de  specialitate  pentru  programe de dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru  anul  2018 pentru  administrarea  suprafetei  de  683,65  Ha padure  proprietatea  publica  a  comunei
Tomesti  a constatat urmatoarele:
-  proiectul  de hotarare este legal  si oportun in temeiul contractului  de administrare  nr.11353/22.12.2016
incheiat  intre Regia Nationala  a Padurilor prin Directia  Silvica Hunedoara si Primaria  comunei  Tomesti
valabil pana la data de 31.12.2024 cind expira amenajamentul silvic pentru suprafata de 683,65 Ha padure
proprietatea publica a comunei Tomesti   precum si a dispozitiilor art.36 alin.2 lit.c si ale art.45 alin.3 si
art.115  alin.1lit.b  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.215/2001,republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare.
                 Pentru aceste considerente comisia mai sus amintita avizeaza favorabil proiectul de hotarare
privind  aprobarea bugetului  de venituri  si  cheltuieli  pentru anul 2018 pentru administrarea suprafetei  de
683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti  in forma prezentata.

PREŞEDINTE   CRISTEA IOAN                        ________________________
Membrii :           OLAR TANIA                           ________________________

       FLOREA FLORIN-DORIN      _________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  NR.  10  / 2018 



PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA

A COMUNEI TOMESTI 

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:

- Proiectul de hotarare nr. 4 din 03.01.2018 initiat de primarul comunei Tomesti privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru administrarea suprafetei de 683,65  Ha padure proprietatea 
publica a comunei Tomesti
- Expunerea de motive nr.3/10 din 03.01.2018  a primarului comunei Tomesti  privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru administrarea suprafetei de 683,65  Ha padure proprietatea
publica a comunei Tomesti  administrate in baza contractului de administrare nr.11353/22.02.2016 ;           
           In baza raportul compartimentului de resort nr. 4/10 din 03.01.2018   prezentat de  d-l Tamas Octavian
Tiberiu  –viceprimarul  comunei  Tomesti    care  propune  aprobarea  aprobarea  bugetului  de  venituri  si
cheltuieli  pentru anul  2018 pentru administrarea  suprafetei  de 683,65  Ha padure proprietatea publica a
comunei Tomesti  precum si avizul favorabil al comisiei  de  specialitate  pentru programe de dezvoltare
economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr. 5/10 din 14.01.2018 .

  Tinind cont de adresa nr.100910/12.01.2018 a Ocolului Silvic Brad prin care solicita aprobarea 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha 
padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrate in baza contractului de administrare 
nr.11353/22.12.2016 . 

In baza  art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare

  In temeiul prevederilor ale art.36 alin.2 lit.c si ale art.45 alin.3 si art.115 alin.1lit.b din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 pentru suprafata de 683,65 Ha 

padure proprietatea publica a comunei Tomesti  administrata in baza contractului de administrare 
nr.11353/22.12.2016  incheiat intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria 
comunei Tomesti ,  conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

 Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara 
- Primarului comunei Tomesti 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                    SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 15.02.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: __9____ voturi „pentru”   ;
-  voturi „împotrivă”,  - abţineri.




