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    PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA 

- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,  

intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile  

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau  

a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial  

pericol asupra participanților la traficul rutier  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării 

activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe 

terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din 

zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul 

rutier. 

 Având în vedere prevederile: 

            - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră; 

- Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 85/2006  privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse 

vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare;                                

           - H.G. nr. 229/04.03.2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - 

ROMSILVA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;                                

             - Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării 

aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31 

octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;      

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

           Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolul de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în 

vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  

arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a 

ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra 

participanților la traficul rutier, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

          Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA - Direcția Silvică Alba, Direcției juridică și 

administraţie publică, Direcției amenajării teritoriului și urbanism, Direcției gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 113 

Alba Iulia, 14 mai 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 

rurală, prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

   Consiliului Județean Alba nr. 113/14 mai  2021 

 

 

        ROMÂNIA                                                                                 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                           REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   

Consiliul Judeţean Alba                                                            Direcția Silvică Alba 

Nr.______ din _________                                        Nr. _______ din_________   

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

           

        Temei legal:  
 Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura 

rutieră; 

 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 O.U.G. nr. 85/2006  privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse 

vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

             H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare;                                

             H.G. nr. 229/2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA 

și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;                                

              Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării 

aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31 

octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;      

 

      UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Județean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, e-mail 

cjalba@cjalba.ro, cod fiscal 4562583, cont IBAN nr. RO95TREZ24A840301203030X, deschis 

la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentat prin d-nul DUMITREL Ion - Preşedinte, în 

calitate de partener, pe de o parte 

         și 

      Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA - Direcția Silvică Alba, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 9, judeţul Alba, telefon: 0258812138; 0748297075, 

Fax: 0258813006, e-mail:office@alba.rosilva.ro, număr de înmatriculare la Oficiul Registrul               

Comerțului  J40/450/1991, cod unic de înregistrare RO: 1590120, cod IBAN RO64 RZBR 

0000060000760594, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Alba Iulia, reprezentată legal prin       

d-nul BOARIU Gheorghe Dan - director, în calitate de partener pe de altă parte, 

 

denumite în continuare Părți,  au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, denumit 

în continuare Protocol, cu următoarele clauze: 



 Art. 1.  Obiectul Protocolului de colaborare 

        (1) Stabilirea modalităţilor şi procedurilor de colaborare a Părţilor în scopul identificării 

şi recoltării arborilor care reprezintă un potenţial pericol asupra participanţilor la traficul rutier 

pe drumurile judeţene din judeţul Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

        (2) Identificarea arborilor menţionaţi la alin. 1 se realizează pe terenuri 

administrate/aflate în proprietatea C.J. Alba, a Romsilva şi celor care aparţin altor proprietari 

pentru care Romsilva asigură administrarea/serviciile silvice pe bază de contract, în zona de 

protecţie prevăzută la lit. d din anexa nr. 1 a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurată în linie dreaptă (orizontală) de 

la marginea părţii carosabile a drumurilor menţionate la alin. 1. 

   

  Art. 2.  Cadrul legislativ 

  Realizarea obiectului prezentului Protocol se face în condiţiile şi cu obligaţia respectării 

prevederilor de către părţi a actelor normative enumerate anterior, care constituie temeiul legal al 

prezentului protocol: 

 

  Art. 3.  Domeniul de cooperare 

         (1) Pentru realizarea obiectului Protocolului, Consiliul Judeţean Alba şi Romsilva vor 

întreprinde următoarele acţiuni: 

   a.) de prevenţie, când se constată existenţa unor arbori cu potenţial pericol de 

cădere, pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza 

drumului; 

   b.) de urgenţă, când se constată existenţa unor arbori cu potenţial pericol de 

cădere, pentru care se estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului; 

   c.) de intervenţie, când există arbori căzuţi pe partea carosabilă/ampriza drumului 

care afectează circulaţia rutieră; 

          (2) Solicitarea şi participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba se realizează 

prin intermediul funcţionarilor publici/personalului contractual din compartimentul de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba: 

          (3) Participarea reprezentanţilor Romsilva se realizează la nivel teritorial, prin ocoalele 

silvice din structura sa; 

          (4) Acţiunile de identificare a arborilor cu potenţial pericol pentru siguranţa circulaţiei 

rutiere se realizează în echipe comune ale Romsilva şi Consiliului Judeţean Alba, la care pot 

participa, în calitate de  invitaţi, alţi administratori/proprietari ai terenurilor verificate; 

          (5) Acţiunile se realizează în baza unei solicitări scrise din partea Consiliului Judeţean 

Alba adresată Direcţiei Silvice Alba/ocoalelor silvice din structura Romsilva; 

         (6) Organizarea acţiunilor se efectuează, de comun acord, de entităţile prevăzute la alin.  

5. 

 

  Art. 4. Acţiunea de prevenţie 

        (1) Acţiunea de prevenţie, se realizează, anual, în perioadele martie - mai şi octombrie - 

noiembrie, prin verificarea în echipe comune ale părţilor a stării arborilor aflaţi pe terenurile 

prevăzute la art. 1. La verificare pot fi invitaţi şi alţi administratori/proprietari ai terenurilor 

verificate. 

         (2) Prin verificările din cadrul acestei acţiuni se identifică arborii cu potenţial pericol de 

cădere, pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza 

drumului. 

          (3) Arborii care prezintă un potenţial pericol de cădere, prevăzuţi la alin. 2, sunt acei 

arbori care: 

   a.) sunt uscaţi; 

   b.) sunt în curs de uscare sau prezintă stare de vegetaţie lâncedă; 

   c.) se află în zone cu risc de alunecare (rupere) a terenului; 

   d.) au ancorare slabă în sol; 

   e.) sunt rupţi; 

   f.) prezintă defecte evidente de structură (putregai, scorburi) care pot determina 

ruperea lor sau a unor părţi (ramuri); 

   g.) alte situaţii în afara celor prevăzute la lit. a-f constatate de echipele comune          

  (4) În cazul în care se constată existenţa unor arbori  cu potenţial pericol de cădere, 



pentru care nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, 

echipele comune stabilesc următoarele măsuri: 

   a.) procedează la însemnarea arborilor identificaţi în condiţiile alin. 3 cu un semn 

distinctiv, de regulă vopsea, în vederea marcării lor ulterioare în conformitate cu normele tehnice 

în vigoare; 

   b.) încheie un proces verbal în care se menţionează următoarele constatări: 

   denumirea drumului, poziţia kilometrică  

   amplasamentul: judeţul, raza de activitate a ocolului silvic, unitatea de producţie, 

unitatea amenajistică, etc 

   numărul arborilor cu potenţial pericol de cădere şi însemnaţi cu vopsea  

   măsurile care trebuie întreprinse: natura lucrărilor ce se impun a fi executate  

   alte elemente considerate necesare de către părţi 

  (5) După încheierea procesului verbal prevăzut la alin. 4 lit. b se iniţiează acţiunile legale 

pentru recoltarea arborilor, dacă terenul se află în administrarea/proprietatea uneia dintre părţi. 

  (6) Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri ale altor persoane proprietari 

care au contract de administrare/servicii silvice cu Romsilva, se notifică proprietarul terenului de 

către Romsilva, cu privire la situaţia consemnată în procesul verbal. 

  (7) Notificările menţionate la alin. 6 vor prevedea termene de finalizare de cel mult 3 luni 

de la comunicare. 

  (8)  Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba, autorizaţia de exploatare se emite pentru un operator economic atestat 

în lucrări de exploatare a lemnului comunicat de către Consiliul Judeţean Alba. 

  (9) În cazul în care se constată arbori cu potenţial pericol de cădere, pentru care se 

estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, echipele comune 

stabilesc măsurile prevăzute la art. 5. 

 

  Art. 5. Acţiunea de urgenţă 

  (1) Acţiunea de urgenţă se realizează în toată perioada anului, la solicitarea scrisă a 

structurilor prevăzute la art. 3 alin. 2, în cazul semnalării unor situaţii de urgenţă. 

  (2)   În situaţia în care una din părţi este sesizată cu privire la existenţa unor arbori care 

prezintă potenţial pericol de cădere, aceasta poate efectua o verificare prealabilă a celor sesizate 

şi, dacă se constată că sesizarea este reală, informează cealaltă parte în vederea verificării în 

echipă comună în maxim 24 ore. 

  (3) Verificarea în echipe comune se efectuează cu prioritate maximă (24 de ore de la data 

informării), având în vedere potenţialul de risc ridicat al căderii arborilor pe partea carosabilă 

/ampriza drumului şi producerii unui eveniment rutier. 

  (4) În cadrul acestei acţiuni se identifică arborii pentru care se estimează un risc ridicat de 

cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului. 

  (5) Arborii care prezintă un potenţial pericol, pentru care se estimează un risc ridicat de 

cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, sunt acei arbori care: 

   a.) sunt în curs de rupere a trunchiurilor sau crăcilor 

   b.) sunt în curs de cădere ca urmare a unei alunecări de teren, a slabei ancorări în 

sol, ori prezintă alte cauze care pot provoca căderea 

   c.) alte situaţii în afara celor prevăzute la lit. a-b constatate de echipele comune 

  (6) În cazul arborilor cu potenţial pericol pentru care se estimează un risc ridicat de 

cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului, echipele comune stabilesc următoarele măsuri, în 

regim de urgenţă: 

   a.) procedează la însemnarea arborilor cu un semn distinctiv, de regulă vopsea, în 

vederea marcării ulterioare a acestora în conformitate cu normele tehnice în vigoare care se 

realizează în maxim 24 ore 

   b.) întocmeşte procesul verbal de constatare, cu conţinut similar celui prevăzut la 

art. 4alin. 4 lit. b, în care se menţionează detaliat modul de acţiune. 

  (7) Recoltarea arborilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 5 alin. 5 se face de către: 

   a.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 2 cu operatori economici atestaţi 

comunicaţi de către C.J. Alba pe terenurile aflate în administrarea acestuia 

   b.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 3 cu sprijinul structurilor prevăzute la  art. 

3 alin. 2, pentru fondul forestier administrat de către Romsilva 



  (8) Dacă arborii prevăzuţi la alin. 3 sunt situaţi pe terenuri ale altor proprietari care au 

contract de administrare/servicii silvice cu Romsilva, se notifică proprietarul terenului de către 

Romsilva, cu privire la situaţia consemnată în procesul verbal. 

  (9) Notificările menţionate la alin. 8 vor prevedea termene de finalizare de cel mult 48 

ore de la comunicare. 

  

  Art. 6. Acţiunea de intervenţie 

       (1) Acţiunea de intervenţie se realizează atunci când există arbori căzuţi pe partea 

carosabilă/ampriza drumului care afectează circulaţia rutieră, cu/fără producerea de evenimente 

rutiere.  

        (2) În cazul constatării existenţei situaţiei prevăzută la alin. 1, acţiunea de intervenţie se 

realizează de către structurile prevăzute la art. 3 alin. 2, prin degajarea părţii carosabile şi 

înştiinţarea ocolului silvic pentru emiterea documentelor legale. 

  (3) În situaţia prevăzută la alin. 2, structurile prevăzute la art. 3 alin. 3, ulterior degajării 

părţii carosabile, vor efectua marcarea arborilor şi evaluarea masei lemnoase. 

  (4) Emiterea autorizaţiei de exploatare se va face către: 

  a.) structurile prevăzute la art. 3 alin. 3, în cazul fondului forestier administrat de 

Romsilva 

  b.) operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră comunicat de 

Consiliul Judeţean Alba în cazul terenurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba 

 

  Art. 7. Dispoziţii finale 

       (1) În cazul identificării de către echipele comune a unor situaţii neprevăzute de prezentul 

Protocol, părţile se vor informa reciproc şi vor stabili de comun acord, măsurile şi soluţiile ce se 

impun. 

       (2) În cadrul fiecărei acţiuni definită de prezentul protocol, părţile vor acţiona conform 

competenţelor şi prevederilor legale în domeniul specific de activitate. 

  (3) Demersurile pentru întreruperea temporară a circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării 

acţiunii de prevenţie se efectuează de către Consiliul Judeţean Alba, după un program stabilit de 

comun acord potrivit prevederilor legale, la propunerea ocolului silvic/operatorului economic 

care a contractat lemnul pe picior. 

  (4) Demersurile pentru întreruperea temporară a circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării 

acţiunii de urgenţă şi de intervenţie prevăzute la art. 5 şi art. 6 se efectuează de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

  (5) Partizile de masă lemnoasă constituite în condiţiile art. 5 şi art. 6 se autorizează la 

exploatare, urmând a fi introduse în lista de partizi în termen de maxim  15 zile lucrătoare de la  

constituire. 

  (6) Masa lemnoasă rezultată din aplicarea prezentului Protocol se valorifică de către 

administratorii/proprietarii terenurilor, potrivit prevederilor legale. 

  (7) În cazul în care după efectuarea tuturor procedurilor de valorificare nu se reuşeşte 

valorificarea partizilor constituite pentru acţiunea de prevenţie şi nu există posibilităţi de 

exploatare de către ocoalele silvice din structura regiei, unităţile ROMSILVA vor înştiinţa 

Consiliul Judeţean Alba în vederea identificării soluţiilor adecvate. 

  (8) Punerea în aplicare a prezentului Protocol se realizează de către reprezentanţii 

Consiliului Judeţean Alba şi Romsilva, pe raza de competenţă a fiecărei unităţi. 

  (9) Cheltuielile efectuate pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 

Protocol vor fi suportate conform prevederilor legale. 

           (10)  Dacă arborii prevăzuți la art. 4-6 din protocol, sunt situați pe suprafețele de fond 

forestier, preluate de ocoalele silvice din structura Direcției Silvice Alba, pe bază de Act de 

constatare (conform prevederilor art. 16 alin. 4-7 din Legea 46/2008, modificată și completată, 

se aplică următoarea procedură: 

                  a.) Ocolul Silvic înștiințează Garda Forestieră semnatară a Actului de Constatare, cu 

privire la situația de excepție apărută pe suprafața preluată în pază (arbori cu potențial pericol de 

cădere) 

                  b.) Punerea în valoare și recoltarea acestor arbori se face potrivit celor stipulate în 

protocol pentru fiecare situație în parte (prevenție, urgențe, intervenție). 

  Art. 8. Eventualele divergenţe care apar din aplicarea prezentului protocol se vor rezolva 

între părţi  pe cale amiabilă, la nivelul structurilor teritoriale sau centrale. 



  Art. 9. Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris, despre orice situaţie  care 

îngreunează/împiedică aplicarea prezentului protocol şi să procedeze cu buna credinţă la 

soluţionarea acestor situaţii. 

 

  Art. 10. Prezentul Protocol poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi printr-o 

notificare scrisă, cu aplicarea în 60 de zile de la primirea acesteia. 

 

  Art. 11. Orice modificare a prevederilor  prezentului protocol  poate avea loc numai prin 

încheierea unui Act adiţional, convenit de către părţi. 

 

  Art. 12. Prezentul Protocol se completează cu prevederile legale în vigoare. În cazul 

apariţiei unor neclarităţi sau neconcordanţe faţă de legislaţia în vigoare, se aplică dispoziţiile 

legale. 

 

  Art. 13. În cazul în care apar noi prevederi legislative care modifică sau fac imposibilă 

aplicarea prezentului Protocol, acesta poate fi modificat prin încheierea unui Act adiţional. În 

cazul în care modificarea/aplicarea prezentului protocol nu este posibilă, acesta îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

  Art. 14. (1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către 

ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2022.  

       (2) Dacă nici una din părţi  nu a notificat cealaltă parte cu cel puţin 30 zile  

anticipat datei de 31 decembrie a anului calendaristic, prezentul protocol se prelungeşte  automat 

ca valabilitate cu câte un an calendaristic. 

 

  Art. 15. Prezentul Protocol s-a încheiat în 2 două exemplare originale, câte un exemplar 

pentru fiecare parte şi se comunică de către acestea structurilor teritoriale pentru aplicare. 

 

          UAT - Judeţul Alba prin                                Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 

          Consiliul Județean Alba                                                     Direcția Silvică Alba                         

                                                                                                                

                   Președinte                                                                      Director, 

   Ion DUMITREL                                               BOARIU Gheorghe Dan  

 

                Vicepreşedinte,                                                             Director Tehnic, 

      Marius Nicolae HAŢEGAN ing. BĂLAŞA Ion        

                                                                               

 

              Director executiv,                                                         Director Economic,                   

         Marian Florin AITAI                                                                     

  

 Serviciul Juridic 

                Director executiv                                                                  

                  Ioan BODEA                                                            

  

                       Vizat,                                                                              

 

                     C.F.P.P.    

                                                                           

                       Vizat, 

                Consilier juridic  

                       

                        Întocmit,  

          ing. Sebastian POHONŢU    

   

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 10864/14 mai  2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare  

între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - 

ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, 

prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile  

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau  

a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial  

pericol asupra participanților la traficul rutier  

 

 

I. Expunere de motive 

        Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport și sunt căi de comunicaţie terestră 

special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. 

     Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi 

infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, 

zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie 

şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de 

taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, 

indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele 

inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în 

triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele 

de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi 

perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.  

        Conform prevederilor art. 22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate 

de  consiliile județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean 

Alba administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT-Județul Alba.  

        Administratorul drumurilor județene iși propune asigurarea siguranței circulației rutiere 

în scopul îndepărtării din zona drumurilor publice a arborilor care prezintă un pericol pentru 

siguranța circulației rutiere. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
         Proiectul de act administrativ inițiat vizează încheierea Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA- 

Direcția Silvică Alba, în vederea activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și 

recoltare a  arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean 

Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra 

participanților la traficul rutier.  

         Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau 

de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale 

de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt 

proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal 

constituite. 

         Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba. 

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor. 

         Obiectul protocolului îl reprezintă identificarea, prevenția, intervenție de urgență și 

recoltare a  arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean 

Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra 

participanților la traficul rutier. 



        Prin acțiunile ROMSILVA împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba se 

încearcă o identificare preventivă a arborilor din zona drumurilor județene, care pun în pericol 

siguranța circulației rutiere și diminuarea  riscului de a cădea  în partea carosabilă.          

        În acest scop administratorul drumului are rolul de a întreprinde măsuri de întreținere a 

suprafețelor care fac parte din zona drumului prin eliminarea oricărui tip de vegetație ce poate 

apărea pe carosabil.  

        Arborii care vor fi identificați în teren sunt cei de pe terenurile administrate/aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Alba și/sau a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA- 

Direcția Silvică Alba. 

        Pentru îndepărtarea plantațiilor rutiere (arborilor) din zona drumurilor județene trebuiesc 

respectate proceduri legislative pentru ca masa lemnoasă să poată fi degajată, motiv pentru care 

se inițiază încheierea prezentului protocol de colaborare. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră; 

- Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 85/2006  privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse 

vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare;                                

           - H.G. nr. 229/04.03.2009, privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - 

ROMSILVA și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare;                                

             - Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării 

aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31 

octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;      

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

            Modelul Anexă - Protocol de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea activității 

de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile 

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona 

drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier, a 

fost trimis în vederea vizualizării, completării și/sau modificării, acceptării formei finale și la 

Direcția Silvică Alba.   

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, în conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor 

administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea  proiectului de 

hotărâre înregistrat cu nr.  113 din 14 mai 2020. 

 Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

 La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 10866/14 mai  2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA 

- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,  

intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile  

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau  

a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial  

pericol asupra participanților la traficul rutier  

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 18 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 27 mai 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 113/14 mai 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia 

Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de 

identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile 

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din zona 

drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier;  

 - modelul  Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării 

activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe 

terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din 

zona drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul 

rutier. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 11188 /19 mai  2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA 

- Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, prevenție,  

intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile  

administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba sau  

a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care prezintă un potențial  

pericol asupra participanților la traficul rutier  

 

 

1. Generalități 

       Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport și sunt căi de comunicaţie terestră 

special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. 

    Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura 

drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub 

pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, 

trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, 

bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, 

indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele 

inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în 

triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele 

de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi 

perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.  

       Conform Art.22 din O.G. 43/1997 Privind regimul drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare, drumurile care sunt clasificate județene sunt administrate de  consiliile 

județene, pe raza administrativ-teritorială a acestora, în speță Consiliul Județean Alba 

administrează rețeaua de drumuri județene de pe raza UAT județul Alba.  

       Administratorul drumurilor județene își propune asigurarea siguranței circulației rutiere în 

scopul îndepărtării din zona drumurilor publice a arborilor care prezintă un pericol pentru 

siguranța circulației rutiere. Prin acțiunile ROMSILVA împreună cu reprezentanții Consiliului 

Județean Alba se încearcă o identificare preventivă a arborilor din zona drumurilor județene, care 

pun în pericol siguranța circulației rutiere și diminuarea  riscului de a cădea  în partea carosabilă.          

       În acest scop administratorul drumului are rolul de a întreprinde măsuri de întreținere a 

suprafețelor care fac parte din zona drumului prin eliminarea oricărui tip de vegetație ce poate 

apărea pe carosabil.  

       Arborii care vor fi identificați în teren sunt cei de pe terenurile administrate/aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Alba și/sau a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA- 

Direcția Silvică Alba.  

      Identificarea arborilor se realizează pe terenuri administrate/aflate în proprietatea C.J. Alba, a 

Romsilva şi celor care aparţin altor proprietari pentru care Romsilva asigură 

administrarea/serviciile silvice pe bază de contract, în zona de protecţie prevăzută la litera d) din 

anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, măsurată în linie dreaptă(orizontală) de la marginea părţii 

carosabile a drumului județean. 

       Pentru îndepărtarea plantațiilor rutiere (arborilor) din zona drumurilor județene trebuiesc 

respectate proceduri legislative pentru ca masa lemnoasă să poată fi degajată, motiv pentru care 

se inițiază încheierea prezentului protocol de colaborare. 

      Activitățile de bază din cadrul Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în 

vederea activității de identificare, prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe 

terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona 



drumurilor județene, care prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier se 

vor canaliza pe:  

 acțiuni de prevenție - când se constată arbori cu potențial pericol de cădere, pentru care 

nu se estimează un risc iminent de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului; 

 acțiuni de urgență - când se constată arbori cu potențial pericol de cădere pentru care se 

estimează un risc ridicat de cădere pe partea carosabilă/ampriza drumului; 

 acțiuni de intervenție - când există arbori căzuți pe partea carosabilă/ampriza drumului 

care afectează circulația rutieră;  

Arborii care prezintă un potențial pericol cu risc de cădere în partea carosabilă/ampriza 

drumului, sunt acei arbori care: 

 sunt în curs de rupere a trunchiurilor sau crăcilor; 

 sunt în curs de cădere ca urmare a unei alunecări de teren, a slabei ancorări în sol, ori 

prezintă alte cauze care pot provoca căderea; 

 prezintă o poziție nefirească, foarte aproape de planul orizontal; 

 sunt rupți ori dezrădăcinați și se sprijină pe alți arbori; 

 alte situații în afara celor de mai sus, constatate de echipele comune ale celor două 

instituții care sunt parte a prezentului protocol; 

          Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

         Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului  nr....... / .............2021 și a notei  

Secretarului general nr............. din ........... mai 2021, precum și prevederile art. 173 alin. 1 lit. e 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, prevederile art.173 

alin.(1) lit.c), art. 182 alin. (1), art. 286 alin. (3), art. 289 alin. (4), art. 294 alin.(2), alin. (5) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constatăm că sunt 

îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia 

Națională a Pădurilor - ROMSILVA- Direcția Silvică Alba, în vederea activității de identificare, 

prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile administrate/aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Alba, a ROMSILVA din zona drumurilor județene, care 

prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier, protocol conform Anexei, 

să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba. 

    

                                                                                                            Șef  serviciu 

                               ing. Perța Floare 

 

 

 

                    Întocmit,  

         ing. Pohonțu Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 


