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Licitjére megállapított 

Kikiáltási árakról 
 

 Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 június 20-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve jóváhagyja: 
 

 “Consiliul local al comuneiTiream, întrunitînşedinţaordinară din data de 29.06.2020; 
 Avândînvedereproiectul de hotărâre nr.1625/05.06.6.2020, iniţiatînbazareferatului de 
aprobare a primaruluicomuneiTiream nr.1471/18.05.2020,însoţit de raportul de specialitate 
alcompartimentului de resort nr.1668/10.06..2020 şi de avizelecomisiilor de specialitate din 
cadrulConsiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 
          Analizând, Fundamentarea şi metodologia de calcul  al preţului de referinţă al masei 
lemnoase pe picior care se recoltează  din fondul forestier  proprietatea publică  a comunei 
Tiream, precum şi  a preţurilor de valorificare  prin vânzarea directă a masei lemnoase întocmită 
de O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti - administratorul fondului forestier al comunei Tiream, 
înregistrată la registratura primăriei comunei Tiream sub nr. 1358/05.05.2020; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, ale 
Hotărârii  Guvernului României  numărul 715/2017pentru  aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, precum şi ale Legii 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
             În temeiul prevederilor art.129 alin.( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare. 
 

                                    H  O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.-  Se aprobă„Fundamentarea şi metodologia de calcul  al preţului de referinţă  a masei 
lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Tiream, 
precum şi a preţurilor de valorificare prin vânzare directă/licitație publică a masei 
lemnoase”,întocmită de către Ocolul Silvic  Asociaţia Salcămul Ciumeşti - administratorul fondului 
forestier al comunei Tiream, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art.2. - Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie (preţul de referinţă) a  masei lemnoase 
pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020, din fondul forestier proprietatea publică a comunei 
Tiream, judeţul Satu Mare conform anexelor nr. 1 - 6 din „Fundamentarea şi metodologia de calcul  
al preţului de referinţă  a masei lemnoase   pe picior care se recoltează din fondul forestier 
proprietatea publică a comunei Tiream, precum şi a preţurilor de valorificare  prin vânzare directă a 
masei lemnoase”  aprobată la art.1, întocmită de către  Ocolul Silvic  Asociaţia Salcămul Ciumeşti - 
administratorul fondului forestier al comunei Tiream, 
            Art. 3.- Comuna Tiream are nevoie în anul 2020 de o cantitatea de 150 mc lemne pentru  
foc, pentru asigurarea necesarului la unităţile de învăţământ din raza comunei, edificiul primăriei  
comunei  şi edificiile socio –culturale  aflate în domeniul public al comunei Tiream. 
            Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Tiream. 

 
 



 
 
 
 
   Art.5 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Tiream, Instituţia Prefectului 
Judeţului Satu Mare , O.S. Asociaţia Salcămul Ciumeşti, compartimentului de resort din cadrul 
Primăriei comunei Tiream , se publică pe site-ul www.tiream.ro,  cetăţeni prin  afişarea la  avizierul 
Primăriei comunei Tiream, în spaţiul accesibil publicului.   
 

Tiream, la29iunie 2020  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 
Consilierlocal:VinklerValterSecretar general UAT Tiream: 
jr. Maria Grigoraş 
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art.139 alin. (3), lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 
privindCoduladministrativ; 
          Total consilieriîn funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilorprezenţi: 11 ;                                                                                              
Voturipentru :11 ;Voturiîmpotrivă :nu sunt; Abţineri: nu sunt;  
  Nr. total al cons. care au participat la dezbaterişi la vot :11 
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COMUNA TIREAM 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            T I R E A MAnexa , la HCL. Nr. 20/2020 

 
O.S.ASOCIATIA SALCAMUL CIUMESTI 

CUI: RO17965871; LOC. CIUMESTI; NR. 56 ; JUD. SATU MARE 

Tel/fax 0261821444, email: ossalcamul@yahoo.com 

FUNDAMENTAREA SI METODOLOGIA 

DE CALCUL AL PRETULUI DE REFERINTA A MASEI LEMNOASE PE PICIOR 

CARE SE RECOLTEAZA DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A 

COMUNEI TIREAM PRECUM SI A PRETURILOR DE VALORIFICARE PRIN 

VANZAREA DIRECTA A MASEI LEMNOASE 

I. OBIECTIVE : 

 Metodologia de calcul al pretului de referinta amaseilemnoase pe picior ce se 

recolteazadinfondulforestierproprietate publica a comuneiTiream, fundamentat de catre 

O.S.AsociatiaSalcamulCiumesticonform H.G.715/2017; 

 Preturile de valorificareprinvanzarea directa a maseilemnoase, 

dinfondulforestierproprietate publica a comuneiTiream, preturifundamentate de catre 

O.S.AsociatiaSalcamulCiumesti 

 Valorificareaprinvanzarea directa se refera la preturile de vanzare amaseilemnoase catre 

populatie, catre institutiilepublice si unitatile de interes local, 

carenudesfasoaraactivitateeconomica in sensulreglementarilorcomunitare in 

domeniulajutorului de statprecum si pentruconsumulpropriu, asa cum este definit in 

hotararea de guvern sus mentionata. 

II .Intocmireadocumentatiei de fundamentare a preturilor de referinta 

Aspecteanalizate: 

In scopulrealizariiobiectivelor sus mentionate s-auanalizaturmatoareleaspecte : 

 Piatalemnului , la nivel national si regional/local; 

 Preturile de pornire la licitatie (de referinta) utilizate in anul 2019; 

 Preturile de valorificare a maseilemnoasecatrepopulatie, peproprietari, utilizate in 

anul2019; 

 Cheltuielilede administrare la nivelulocoluluisilvic; 

 Gradul de reprezentare a speciilorforestiere in suprafetele de padureanalizate 

 Accesibilitatearespectivinstalatiile de transport existente in suprafetele de padureanalizate: 

 Legislatiasilvica. 



 

 

Problemeintampinate : 

Realizareaobiectivelor propuse este ooperatiunefoartedificilatinandcont de urmatoareleaspecte: 

 Lipsaunei burse reale a lemnului; 

 Lipsa de transparenta in ceea ce privestepreturile de adjudecare la licitatieatat la nivel 

national cat si regional; 

 Lipsadatelor utile detinute de Institutul National de Statistica, in 

ceeaceprivestevalorificareamaseilemnoase; 

 Diversitatea mare de forme de organizareaadministratorilorfondului forestier; 

 Lipsa de transparenţă a datelor si a metodologiei de fundamentare a preturilor de referinta 

la nivel national a RNP – in calitate de administrator al fondului forestier 

proprietatepublica a statului care este si cel mai mare administrator la nivel national; 

 Lipsauneimetodologii de evaluare a padurilorprecumsi 

/sauexistentadatelorprivindinventaruldomeniului public privindvaloareapadurilor; 

 Neexistentaunorfise de evidenta a cheltuielilor pe fiecare parcela in parte, de la infiintare 

si pana la exploatare, asa cum exista in majoritateatariloroccidentale. 

Analiza preturilor de vanzare a maseilemnoase 

La analiza generala a evolutieipreturilor de valorificare a maseilemnoase in anul 2019 s-a 

tinutcont de urmatoarele : 

 Preturile de pornire la licitatie (preturi de referinta) practicate de 

catreO.S.AsociatiaSalcamulCiumesti; 

 Preturileobtinuteprinvalorificareaprinlicitatieamaseilemnoase la 

nivelulO.S.AsociatiaSalcamulCiumesti; 

 Preturile de pornire la licitatiepracticate de catre RNP princonsultariperiodice a 

situluioficial ,de-alungulanului 2019; 

 Preturilepracticate la pornirea la licitatii a ocoalelorsilvice de regim , 

limitrofeO.S.AsociatiaSalcamulCiumestiprecum si preturile de adjudicare; 

 Preturileobtinuteprinvalorificareaprinlicitatieamaseilemnoase la nivelul RNP; 

Prognoze 

 Prin analiza si discutiilepurtatecureprezentantii altor ocoalesilvicedinjudet , precum si prin 

analiza propunerilor de preturi ale RNP se constata o crestere a pretuluimaseilemnoase; 

 Crestereapretuluimaseilemnoase se datoreazacereriimai mari decat oferta 

(numarulagentiloreconomici si capacitateacumulata de productie a 

acestoradepasestecantitatea de masa lemnoasa ce poate fi pusape piata de catre 

ocoalelesilvice); 

 Crestereacererii de lemn de foc in conditiile in care pretulgazului a crescutsemnificativ in 

ultimiiani; 



 

 

Propuneripreturi de referinta 2018 - 2019 

 Propunerilepreturilor de referinta ale maseilemnoase pe picior are ca baza de 

plecarepreturile de valorificare ale anului 2019. Propunerilenoastre cu privire la preturile 

de referintaprevazute in HG715/2017suntdiferentiatepespecii, sortimente , categorii de 

accesibilitatesitehnologia de exploatare; 

 Cresterilepreturilor de referinta propuse tincont de urmatoarele : 

1. Crestreapretului de valorificare a maseilemnoase in anul 2019. 

2. Crestereacheltuielilor de administrareprognozate : salarii si altecheltuieli de 

naturasalariala, crestereavolumuluilucrarilorsilvice . 

3. Crestreacererii de lemn de foc catrepopulatie. 

4. Asimilaricucresterilepreturilor propuse de alteocoalesilvice (20-30%). 

III. Metodologia de calcul a preturilor de referinta a maseilemnoase pe picior 

In conformitatecu HG 715/2017 aprobareametodologiei de calcul a preturilor de referinta 

a maseilemnoase pe picior revine Consililui Local Tiream, iarpretul de pornire la 

licitatiepentrufiecare partida in parte revine 

autoritatatiipublicelocalecompetentă.Valorificareamaseilemnoasenupoate fi facuta sub pretul de 

referintacare devine astfel un pretminim de valorificare ,preturile de pornire la 

licitatieputandcreste , in functie de cereresi oferta, de piatalemnului la momentulrespectivsau de 

alteaspectespecificedomeniuluisilvic. 

In baza analizelor si datelorobtinuteprincalculpropunemurmatoarea 

METODOLOGIE DE CALCUL : 

Pretul de referinţăpentruanul 2020 se obţine pin urmatoarea formula: 

 Pref = Σ(Psort X Vsort)/VbrutUnde:- Pref – pretul de referinta pe act de punere in valoare( lei/mc) ;

 - Psort – pretulsortimentuluidinanexele 1-5, pespecii, sortimente si distante de accesibilitate(lei/mc) ;                                                                                                                                             

 - Vsort – volumulpesortimentedinactul de punere in valoare( mc) ;                                                        

 - Vbrut – volumul brut total al actului de punereînvaloare( mc). 

Preturile de mai sus se refera la tehnologia de exploataretrunchiuri si catarge. 

In situatiaadoptariiuneialtetehnologii de exploatare, impuse de unelemasuri restrictive 

dinpunct de vedereecologic ,respectivadoptareatehnologiei de exploatare “sortimente si multiplii 

de sortimente” sauobligativitateautilizariiunorutilaje de exploatare mai puţindistructive (ex. 

furnicular) precum si in cazulpartizilorcuarboridispersati (sub 10 arbori/ha) preturilor de referinta 

de mai sus li se vor aplicaun coeficient de corectie de 0,85. 

Cele mentionatemai sus suntredate in anexele1-6. 



 

IV. Fundamentareapreturilor de valorificare a maseilemnoaseprinvanzarea directaşi la 

drum auto 

La fundamentareapreturilor de valorificare a maseilemnoase ,prinvanzarea directa , catre 

populatie si pentruconsumulpropriu al instituţiilorpubliceşiunităţilor de interes local finanţate 

integral sauparţial de la bugetul de statsaubugetul local, 

carenudesfăşoarăactivitateeconomicăînsensulreglementărilorcomunitareîndomeniulajutorului de 

stat, asa cum suntdefinite in HG715/2017  s-a tinutcont de urmatoareleaspecte: 

 Preturile de referinta a maseilemnoase pe picior , pe specii, sortimente si gradul de 

accesibilitate; 

 Pretulexploatariimaseilemnoaseînfuncţie de contractul de prestăriservicii de 

exploatareîncheiatpentrufiecareact de punereînvaloare. 

In calcule s-au folositurmatoarele : 

1. Pretul de referinta , pe specii , sortimentesi grad de accesibilitate, conformanexelor 1-5 . 

2. Pretulexploatariiconformcontractului de prestare servicii de exploatarepentrufiecareact de 

punereînvaloare. 
 Pref = Σ(Psort X Vsort)/Vbrut + PexplUnde:- Pref – pretul de referinta pe act de punere in 
valoare(lei/mc) ; - Psort – 
pretulsortimentuluidinanexele 1-5, pespecii, sortimente si distante de accesibilitate( lei/mc) ;                                                                                                                                                           
 - Vsort – volumulpesortimentedinactul de punere in valoare( mc) ;                                                               
 - Vbrut – volumul brut total al maseilemnoase( mc).                                                                                     
 - Pexpl – pretulexploatariiconformcontractului de prestăriservicii de exploatarepefiecareact de 
punereînvaloare( lei/mc).  

ŞefOcol 
ing.NunaCristian 

 

Tiream, la  29iunie 2020  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

Consilierlocal:VinklerValterSecretar general UAT Tiream: 

jr. Maria Grigoraş 
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art.139 alin. (3), lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 
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          Total consilieriîn funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilorprezenţi: 11 ;                                                                                              

Voturipentru :11 ;  Voturiîmpotrivă :nu sunt;    Abţineri: nu sunt;  

          Nr. total al cons. care au participat la dezbaterişi la vot :11 

 


