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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea municipiului Or ăştie 
 
 
 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Orăștie, am constatat 
următoarele : 
 Prețurile de vânzare directă către populație și agenți economici a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie sunt propuse spre aprobarea Consiliului 
local, pe baza principiilor economice de piață în baza art.45, alin.(12) din Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G 
nr.715/2017. 
 Prețurile pentru prestările de servicii de exploatare forestieră, transport material 
lemnos, încărcat material lemnos, descărcat material lemnos și sortat material lemnos în 
anul 2022 au fost fundamentate de ocolul silvic și se aprobă de Consiliul local în temeiul 
art.52, alin.(1) din regulamentul anterior menționat. 
 Volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2023 va fi de 11.444 mc este 
propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie respectând 
amenajamentul silvic și prevederile art.4 și art.6, alin.(1) și (3) din H.G nr.715/2017 și art.59 
din Codul Silvic. 
 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, 
au fost fundamentate în baza prevederilor art.20, alin.(5) din Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G nr.715/2017. 
 Repartiția masei lemnoase și modul de valorificare a acesteia sunt propuse în baza 
art.59 din Codul Silvic (Legea nr.46/2008 R). 
 Constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietatea municipiului Orăștie a 
fost propusă în baza art.17, lit.”h” din Codul silvic coroborat cu art.4, alin.(1) și art.5, 
alin.(1) din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național modificată 
prin Legea nr.282/2011. 
 De asemenea, se propune în baza art.33, alin.(2), lit. „f” din Codul silvic  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 
 Raportat la prevederile legale în materie, respectiv art. 45, alin.(12) si art.52, alin.(1) 
si (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică aprobat prin H.G nr.715/2017,  precum şi la prevederile  conferite Consiliului local 
de art.129, alin.(14) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre 
este unul legal şi poate fi aprobat în forma prezentată. 
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