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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea municipiului Or ăștie 
 
 
 
 Prin adresa 1286/24.10.2022 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic  
„Valea Orăștiei” R.A Orăștie înregistrată sub nr.15287/26.10.2022 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, prețurile de pornire la licitație de masă 
lemnoasă pe picior și constituirea fondului pentru drumuri, conform 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin H.G nr.715/2017 și a Legii nr.46/2008 privind Codul 
Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a modului de 
valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului 
Orăștie. 
 Astfel, se solicită aprobarea prețurilor de vânzare ce vor fi utilizate pentru 
ale materialului lemnos, a volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 
2023, precum și repartiția masei lemnoase și modul de valorificare a acesteia. 
 Prin aceeași adresă se solicită aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de 
masă lemnoasa pe picior care vor fi valorificate în anul 2023 din partiziile 
cuprinse în borderoul masei lemnoase. 
 Masa lemnoasă pe picior ce va fi scoasă la licitație în anul 2023, va fi 
recoltată din partizile Padeși, Ciuhureze, Bunei, Chiciora și Naia. 
 De asemenea, se solicită 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, precum și constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor 
proprietatea municipiului Orăștie în cuantum de 1 % din valoarea masei 
lemnoase vândute și încasate, în condițiile legii, provenite din produse principale 
și accidentale I. 
 Față de cele arătate, vă propun să dezbateți și să adoptați proiectul de 
hotărâre în forma propusă.      
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