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HOTĂRÂREA Nr.       /2022 
privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

municipiului Or ăştie 
 
 Consiliul local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara. 
 Analizând referatul de aprobare nr.15437/28.10.2022 al Primarului municipiului 
Orăștie din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu 
privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 
municipiului Orăștie.  
 Având în vedere : 

- adresa nr.1286/24.10.2022 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic  
„Valea Orăștiei” R.A Orăștie înregistrată sub nr.15287/26.10.2022 prin care au fost 
înaintate propunerile referitoare la prețurile de vânzare al lemnului de foc către 
populație, prețurile de vânzare către agenții economici, volumul masei lemnoase ce va 
fi exploatată în anul 2023, nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii, ale 
exploatării forestiere și constituirea fondului pentru drumuri;  

- prevederile amenajamentului silvic pentru UP Orăştie pentru perioada  
2015-2024 ; 
 În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), art.6, alin.(1) și (3), art.20, alin.(5), 
art.45, alin.(12) și art.52, alin.(1) și (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”, art.33, alin.(2), lit. „f” și art.59 din Legea nr.46/2008 privind Codul 
Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(14), ale art.139, alin.(1), 
art.243, alin.(1), lit. „a” şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         
 Art.1   :  Se aprobă prețurile pentru vânzarea directă către populație a lemnului 
fasonat, după cum urmează : 

a) pentru material lemnos fasonat la cioată :  
- din produse principale    = 150 lei/mc 
- din produse secundare si de igiena  = 135 lei/mc 

b) pentru material lemnos cu transport la domiciliu, din pădure : 
- din produse principale    = 255 lei/mc 
- din produse secundare și de igienă  = 225 lei/mc 

c) pentru material lemnos vândut din platforma primară a parchetelor cu  
destinația industrie : 

- din produse principale    = 220 lei/mc 
- din produse secundare și de igienă = 220 lei/mc 



d)  pentru materialul lemnos vândut din parchete cu destinația industrie și  
care este transportat la domiciliul cumpărătorului : 

- din produse principale   = 300 lei/mc 
- din produse secundare și de igienă  = 275 lei/mc 

e) lemn pentru foc din depozitul ocolului : 
- lemn rotund din specia fag și alte specii la diferite lungimi rezultate  

din sortate și încărcat auto, fără transport = 300 lei/mc 
f) lemn pentru foc în palet (despicat și secționat la diferite lungimi, încărcat  

auto, fără transport) din depozitul ocolului în volum de 0,70 mc/palet = 485 lei/mc. 
g) lemn pentru foc în pachet (despicat si secționat cu lungimea fixă de 1 m,  

încărcat auto, fără transport) din depozitul ocolului în volum de 0,70 mc/pachet           
= 420 lei/mc. 

h) pentru lemn rotund de rășinoase fasonat la cioată = 165 lei/mc 
i) pentru lemn rotund de rășinoase, din platforma primară : 

- molid, cu diametrul la capătul subțire mai mic sau egal cu 14 cm =  
165 lei/mc 

- larice, cu diametrul la capătul subțire mai mic sau egal cu 14 cm  
= 132 lei/mc 

- molid, cu diametrul la capătul subțire mai mare de 14 cm = 240 lei/mc 
- larice, cu diametrul la capătul subțire mai mare de 14 cm = 230 lei/mc. 
(2) Prețurile menționate la alin.(1) nu conțin T.V.A. 

 Art.2  : Prețurile de cost pentru prestările de servicii de exploatare forestieră, 
transport material lemnos, încărcat material lemnos, descărcat material lemnos și sortat 
material lemnos în anul 2023 sunt cele din anexa  nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3  : Se aprobă prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată 
din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăștie ce va fi valorificată din 
producția anului 2023 din depozit și platforme primare către agenții economici, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 : Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2023 din 
fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie care va fi de 11.444 mc, defalcat 
conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.  
 Art.5  : (1) Se aprobă repartiția masei lemnoase și modul de valorificare a 
acesteia în anul 2023, din pădurile proprietatea municipiului Orăștie, conform 
borderoului masei lemnoase, care constituie anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 
 (2) Cetățenii municipiului Orăștie vor putea achiziționa o cantitate de 6 m.c lemn 
pentru foc pe fiecare gospodărie.  
 Art.6  : Se aprobă prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior 
din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăștie ce va fi valorificată din  
producția anului 2023, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.7  : Se aprobă constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietatea 
municipiului Orăștie, care va fi în cuantum de 1 % din valoarea masei lemnoase 
vândute și încasate, în condițiile legii, provenite din produse principale și accidentale I. 
 Art.8  : Se aprobă constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor 
proprietatea municipiului Orăștie, în cuantum de 10% din valoarea masei lemnoase 
autorizate spre exploatare, provenită din produse principale și accidentale I, calculată 
la nivelul prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.   
 Art.9  : Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.10 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor 
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Art.11 :  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Primarului municipiului Orăştie; 
- Direcției economice; 
- Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei”  R.A Orăștie; 
- Publicare în Monitorul Oficial al Municipiului Orăștie. 

 
 
       
         Inițiator,                                         Avizat pentru legalitate,   
        PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL, 
  ing.Ovidiu BĂLAN                                                           jr.Călin COSTOIU 
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PREȚURILE DE COST 
la prestările de servicii pentru material lemnos în anul 2023 

 
 
 

1. Pentru material lemnos fasonat la cioată : 
            - din produse principale = 33 lei/mc; 
    - din produse secundare și de igienă = 40 lei/mc; 
2. Pentru material lemnos cu transport la domiciliu, din pădure: 
            a) din produse principale : 
  - exploatare = 33 lei/mc; 
  - scos - apropiat și încărcat în auto = 25 lei/mc; 
  - transport la domiciliul cumpărătorului = 47 lei/mc. 
    b) din produse secundare și de igienă : 
  - exploatare = 40 lei/mc; 
  - scos -apropiat și încărcat în auto = 30 lei/mc; 
  - transport la domiciliul cumpărătorului = 47 lei/mc. 
3. Pentru material lemnos din depozitul ocolului: 
    a) Lemnul rotund pentru foc : 
          - manipulat, sortat si încărcat în auto = 30 lei/mc; 
    b) Lemnul de foc în paleți : 
           - manipulat, sortat si încărcat în auto = 30 lei/mc; 
  - valoare euro - palet folosit = 33 lei/buc; 
  - valoare saci paleți = 12 lei/buc; 
  - manoperă confecționat lemn foc în palet = 37 lei/mc 
  - alte cheltuieli ( consum curent, piese de schimb) = 33 lei/mc 
                    - amortizare utilaje = 40 lei/mc. 
      c) Lemnul de foc în pachete: 
           - manipulat, sortat și încărcat în auto = 30 lei/mc; 
  - valoare euro - palet folosit = 33 lei/buc; 
                    - manoperă confecționat lemn foc în pachet legat cu bandă =  
20 lei/mc; 
  - alte cheltuieli ( consum curent, piese de schimb) = 17 lei/mc 
                    - amortizare utilaje = 20 lei/mc. 
 
 



4. Pentru partizile exploatate de către agenți economici, cu destinația 
industrie : 
 a) Exploatare forestieră : 
  - Produse principale = 110 lei/mc; 
  - Produse secundare și de igienă = 130 lei/mc. 
 b) Transport material lemnos ( operația de transport tehnologic al 
lemnului rotund din platforma primară până în depozitul ocolului, până la o 
distanță maximă de 35 km ) = 36 lei/mc; 
 c) Încărcat mecanic material lemnos în platforma primară = 8 lei/mc; 
 d) Descărcat material lemnos în depozit sau la terți = 6 lei/mc. 
 e) Transport lemn pentru foc din platforma primară a parchetelor la 
domiciliul cumpărătorului = 70 lei/mc 
      
 
 

 Inițiator,          Avizat pentru legalitate, 
 PRIMAR,          SECRETAR GENERAL, 

     ing.Ovidiu BĂLAN             jr.Călin COSTOIU 
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PREȚ  MINIM  DE  PORNIRE 
PENTRU  LICITA ȚIILE  DE  LEMN  FASONAT 

DIN  DEPOZITUL  OCOLULUI  ȘI  DIN  PLATFORMELE  PRIMARE 
PENTRU  ANUL  2023 

 
 
 
 
 
Nr. 
Crt.  

Specia Sortimente UM Preț 
pornire 
Lei/mc 

1 Fag Buștean Gater ptr. Furnir Tehnic – F.T. 
depozit 

mc 550 

2 Fag Buștean Gater – Gater depozit mc 490 

3 Gorun, Stejar Lemn rotund ptr. Furnir Tehnic – F.T. 
depozit 

mc 1050 

4 Gorun, Stejar Buștean Gater – Gater Selecționat depozit mc 930 

5 Gorun, Stejar Buștean Gater C 1 – C 1 depozit mc 715 

6 Gorun, Stejar Buștean Gater C 2 – C 2 depozit mc 495 

7 Fag Lemn pentru foc ( buturi ) depozit mc 300 

8 Gorun, Stejar Lemn pentru foc depozit mc 310 

9 Molid Lemn rotund cu D = 12 – 45 cm, categ. 
ABC din platforma primar ă 

mc 280 

10 Rășinoase Lemn foc din platforma primară mc 170 

 
 
 

 Inițiator,            Avizat pentru legalitate, 
 PRIMAR,             SECRETAR GENERAL, 

       ing.Ovidiu BĂLAN                 jr.Călin COSTOIU 
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VOLUMUL DE MAS Ă LEMNOASĂ 
ce se va exploata în anul 2023 din fondul forestier al municipiului Or ăștie 

 
 
 

1. VOLUMUL TOTAL DE EXPLOATAT   - 11.444 m.c 
din care : 

- Produse principale     - 7361 m.c 
- Tăieri de conservare     - 1050  m.c 
- Produse secundare (rărituri)    - 2783 m.c 
- Tăieri de igienă      - 250  m.c 

 
 2 . MOD DE VÂNZARE 

- ca masă lemnoasă pe picior    - 3190 m.c 
- ca masă lemnoasă fasonată    - 8254 m.c 

din care : 
     - pentru populație     - 6290 m.c 
 - pentru depozit     - 1964 mc 
lemn de lucru (buștean pentru furnir și cherestea) 

 
 
 

Inițiator,           Avizat pentru legalitate, 
         PRIMAR,          SECRETAR GENERAL, 
  ing.Ovidiu BĂLAN             jr.Călin COSTOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Municipiul Orastie - Licitatii 

Nr. U.A. Natura Felul Supr. Volum Pret Valoarea Tehnologia

crt. Prod. Taierii ha brut mediu de de

Denumire Nr. L.lucru L.foc R Fa Qv DT DM pornire pornire exploatare

lei/mc lei
1 La Ciuhureze 2755 2,10015E+12 84 B Pr. T.P. I 1,6 222,3 116,37 105,9 0 222,3 0 0 0 220 48906 Funicular
2 75 D Pr. T.P. II 6,1 641 300 341 0 641 0 0 0 220 141020 TAF
3 76 D Pr. T.P. II 3,7 294 150 144 0 294 0 0 0 220 64680 TAF

11,4 1157,3 566,37 590,9 0 1157,3 0 0 0 254606
4 83 Cons L.C. 2,5 100 50 50 0 100 0 0 0 220 22000 Funicular
5 84 A Cons L.C. 6 250 130 120 0 250 0 0 0 220 55000 Funicular
6 85 Cons L.C. 1,5 50 30 20 0 50 0 0 0 220 11000 Funicular
7 75 B Cons L.C. 4 150 80 70 0 150 0 0 0 220 33000 TAF

14 550 290 260 0 550 0 0 0 121000
8 Bunei 2228 2,10015E+12 74 B Sec. Rarituri 7 206,16 103 103,2 0 54 0 128,2 24 100 20616 Cai + TAF
9 Chiciora 2255 2,10015E+12 73 D Sec. Rarituri 4 142,12 67,12 75 0,12 3 0 115 24 100 14212 Cai + TAF
10 Bunei 2864 2,20015E+12 75 C Sec. Rarituri 4,5 134,55 55,31 79,24 0 133,32 0 1,23 0 100 13455 Cai + TAF
11 74 B Sec. Rarituri 7 200 80 120 0 80 0 95 25 100 20000 Cai + TAF
12 76 E Sec. Rarituri 5 150 60 90 0 60 0 70 20 100 15000 Cai + TAF
13 108 B Sec. Rarituri 10 300 120 180 220 30 0 20 30 130 39000 Cai + TAF
14 105 B Sec. Rarituri 5 150 60 90 100 10 0 20 20 130 19500 Cai + TAF
15 104 A Sec. Rarituri 7 200 80 120 150 10 0 20 20 130 26000 Cai + TAF

49,5 1482,83 625,43 857,4 470,1 380,32 0 469,4 163 167783
74,9 3190,1 1482 1708 470 2087,6 0 469 163 543389
38,1 3190 1482 1708 470 2088 0 469 163 543389

LISTA   PARTIZILOR   CE   URMEAZA   A   FI   SCOASE    LA   LICITATIA   DE   MASA  LEMNOASA   PE   PICI OR
 LA   MUNICIPIUL   ORASTIE   IN  ANUL  2023

Partida din care d.c. pe grupe de specii

Total  Principale  U.P.  Orastie  public

Total  Conservari  U.P.  Orastie  public

Total  Secundare – Rarituri  U.P.  Orastie  public
TOTAL   MUNICIPIUL  ORASTIE

TOTAL   MUNICIPIUL  ORASTIE ( volume rotunjite )
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