ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 186 /2020
privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietatea municipiului Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr.153/2020 şi referatul de aprobare
nr.12888/24.11.2020 al Primarului municipiului Orăştie din care reiese
necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind modul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului
Orăştie.
Având în vedere :
- raportul nr.12889/24.11.2020 al DirecŃiei AdministraŃie Locală din
cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Orăştie;
- adresa nr.1879/16.11.2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei” R.A Orăştie prin care au fost înaintate propunerile referitoare la
preŃurile de referinŃă şi volumul masei lemnoase ce va fi exploatată în anul 2021,
nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii, ale exploatării forestiere
şi constituirea fondului pentru drumuri;
- prevederile amenajamentului silvic pentru UP Orăştie pentru
perioada 2015-2024.
În baza raportului de avizare nr.14491/29.12.2020 al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare înregistrat în şedinŃa comisiei din data de
28.12.2020.
În conformitate cu prevederile art.1, lit.”r”, art.4, alin.(1), art.6, alin.(1) şi
(3), art.45, alin.(12) şi art.52, alin.(1) şi (2) din Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G
nr.715/2017, ale art.17, lit.”h” şi art.59 din Legea nr.46/2008 privind Codul
Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
łinând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea
nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(14), ale art.139,
alin.(1) şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă preŃurile de referinŃă ale masei lemnoase ce se va recolta
în anul 2021, din fondul forestier al municipiului Orăştie, în funcŃie de specie
sau grupa de specii, gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura
produsului, conform anexelor nr.1 - 10 la prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021
din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie care va fi de 12.892 mc,
defalcat conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre.
Art.3 : (1) Se aprobă repartiŃia masei lemnoase şi modul de valorificare a
acesteia în anul 2021, din pădurile proprietatea municipiului Orăştie, conform
borderoului masei lemnoase, care constituie anexa nr.12 la prezenta hotărâre.
(2) CetăŃenii municipiului Orăştie vor putea achiziŃiona o cantitate de 6 m.c
lemn pentru foc pe fiecare gospodărie.
Art.4 (1) : Se aprobă preŃurile pentru vânzarea directă către populaŃie a
lemnului fasonat, după cum urmează :
a) pentru material lemnos fasonat la cioată :
- din produse principale
= 100 lei/mc
- din produse secundare si de igiena = 90 lei/mc
b) pentru material lemnos cu transport la domiciliu, din pădure :
- din produse principale
= 168 lei/mc
- din produse secundare si de igiena = 155 lei/mc
c) pentru material lemnos vândut din depozitul ocolului, încărcat în auto,
fără transport = 200 lei/mc
d) pentru material lemnos din depozitul ocolului, încărcat în auto, cu
transport la domiciliul cumpărătorului = 220 lei/mc
e) pentru lemn în palet (despicat şi secŃionat la diferite lungimi) din
depozitul ocolului în volum de 0,70 mc/palet = 335 lei/mc, preŃ palet = 234,50
lei
f) pentru lemn în pachet (despicat cu lungimea fixă de 1 m) din depozitul
ocolului în volum de 0,70 mc/pachet = 285 lei/mc, preŃ pachet = 199,50 lei
g) pentru lemn rotund de răşinoase fasonat la cioată = 140 lei/mc
h) pentru lemn rotund de răşinoase, din platforma primară :
- molid, cu diametrul la capătul subŃire mai mic sau egal cu 14 cm =
140 lei/mc
- larice, cu diametrul la capătul subŃire mai mic sau egal cu 14 cm
= 110 lei/mc
- molid, cu diametrul la capătul subŃire mai mare de 14 cm
= 200 lei/mc
- larice, cu diametrul la capătul subŃire mai mare de 14 cm
= 190 lei/mc
- salcâm (rotund), din platforma primară = 114 lei/mc
(2) PreŃurile menŃionate la alin.(1) nu conŃin T.V.A.
Art.5 : PreŃurile maximale pentru prestările de servicii de exploatare
forestieră, transport material lemnos, încărcat material lemnos, descărcat
material lemnos şi sortat material lemnos în anul 2021 sunt cele din anexa nr.13
la prezenta hotărâre.
Art.6 : Se aprobă preŃurile de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă
fasonată din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie ce va fi
valorificată din producŃia anului 2021 din depozit şi platforme primare către
agenŃii economici, conform anexei nr.14, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.7 : Se aprobă constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
proprietatea municipiului Orăştie, care va fi în cuantum de 1 % din valoarea

masei lemnoase vândute şi încasate, în condiŃiile legii, provenite din produse
principale şi accidentale I.
Art.8 : Anexele nr.1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.10 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei economice;
- Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
Municipiul Orăştie, 30.12.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.BULZ Dionisie
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de
30 decembrie 2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 18
Împotrivă : AbŃineri :-

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.11
la HCL nr. 186 /2020

VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ
ce se va exploata în anul 2021 din fondul forestier al municipiului Orăştie

1. VOLUMUL TOTAL DE EXPLOATAT
din care :
- Produse principale
- Tăieri de conservare
- Produse secundare (rărituri)
- Tăieri de igienă

- 12.892 m.c
- 7480 m.c
- 1050 m.c
- 3812 m.c
- 550 m.c

2 . MOD DE VÂNZARE
- ca masă lemnoasă pe picior
- ca masă lemnoasă fasonată
din care :
- pentru populaŃie
- pentru depozit
lemn de lucru
(buştean pentru furnir şi cherestea)

Preşedinte de şedinŃă,
prof.BULZ Dionisie

- 6230 m.c
- 6662 m.c
- 5500 m.c
- 1162 mc

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.13
la HCL nr. 186 /2020

PREłURILE MAXIMALE
la prestările de servicii pentru material lemnos în anul 2021

1. Exploatare forestieră :

- produse principale
- produse secundare şi de igienă

- 95 lei/mc;
- 120 lei/mc

2. Transport material lemnos

- 27 lei/mc

3. Încărcat material lemnos în rampă

- 6 lei/mc

4. Descărcat mecanic material lemnos

- 4 lei/mc

5. Exploatare forestieră fasonat la cioată

- produse principale
- produse secundare şi de igienă

- 27 lei/mc
- 30 lei/mc

6. Încărcat lemn de foc

- 20 lei/mc

7. Transport lemn de foc la populaŃie

- 35 lei/mc

Preşedinte de şedinŃă,
prof.BULZ Dionisie

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN
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Anexa nr.14
la HCL nr.186 /2020

PRET MINIM PENTRU LICITATII MATERIAL LEMNOS FASONAT
ANUL 2021 din DEPOZIT SI PLATFORME PRIMARE AGENTI ECONOMICI
Nr.
Crt.

Specia

1
2
5
6

Fag
Fag
Molid
Rasinoase

Sortimente

UM

Bustean Gater Furnir Tehnic – F.T. depozit
Bustean Gater depozit
Lemn rotund 12 - 45 cm. ABC platforma primara
Lemn foc platforma primara

Mc
Mc
Mc
Mc

Nr.
Crt.

Specia

7
8
9

Gorun, Stejar
Gorun, Stejar
Gorun, Stejar

Sortimente

UM

Bustean gater -Gater Selectionat depozit
Bustean Gater - C 1 depozit
Bustean Gater - C 2 depozit

Mc
Mc
Mc

Nr.
Crt.

1

Specia

Gorun, Stejar

Sortimente

UM

Lemn rotund pentru Furnir Tehnic – F.T. depozit

Mc

Nr.
Crt.

Specia

1
2
3
4
5

Fag
Gorun, Stejar
Diferse Moi
Diferse Moi
Fag

Sortimente

Lemn pentru foc depozit
Lemn pentru foc depozit
Lemn pentru foc depozit
Lemn pentru foc depozit
Lemn Rotund (Buturi) depozit

Președinte de ședință,
prof.BULZ Dionisie

UM

Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

Volum

Pret

brut

pornire

mc

lei/mc

1
1
1
1

350
300
180
110

Volum

Pret

brut

pornire

mc

lei/mc

1
1
1

600
500
300

Volum

Pret

brut

pornire

mc

lei/mc

1

800

Volum

Pret

brut

pornire

mc

lei/mc

1
1
1
1
1

200
175
100
100
160

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,

jr.Teodor IORDAN
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