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      H O T Ă R Â R E A  Nr.20/2020 
privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie(preţului de referinţă ) a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a  comunei Tiream 
                   
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1625/05.06.6.2020, iniţiat în baza referatului de 
aprobare a primarului comunei Tiream nr.1471/18.05.2020,însoţit de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort nr.1668/10.06..2020 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului 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 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

                                    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, la  29 iunie 2020  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
              Consilier local:Vinkler  Valter                            Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.M.G. 
Nr. Exemplare: 5/2 pag. 
 
            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 
privind  Codul administrativ; 
          Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilor prezenţi: 11 ;                                                                                              
          Voturi pentru :11 ;  Voturi împotrivă :nu sunt;    Abţineri: nu sunt;  
          Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiream.ro/


 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE                                                          

COMUNA TIREAM 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            T I R E A M                                                       Anexa , 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 a masei lemnoase pe picior ce se recolteaza 

din fondul forestier proprietate publica a comunei Tiream, fundamentat de catre 

O.S.Asociatia Salcamul Ciumesti conform H.G.715/2017; 

 Preturile de valorificare prin vanzarea directa a masei lemnoase, din fondul forestier 

proprietate publica a comunei Tiream, preturi fundamentate de catre O.S.Asociatia 

Salcamul Ciumesti  

  Valorificarea prin vanzarea directa se refera la preturile de vanzare a masei lemnoase 

catre populatie, catre institutiile publice si unitatile de interes local, care nu desfasoara 

activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat 

precum si pentru consumul propriu, asa cum este definit in hotararea de guvern sus 

mentionata.  

II . Intocmirea documentatiei de fundamentare a preturilor de referinta 

Aspecte analizate: 

In scopul realizarii obiectivelor sus mentionate s-au analizat urmatoarele aspecte : 

 Piata lemnului , la nivel national si regional/local; 

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

 Preturile de valorificare a masei lemnoase catre populatie, pe proprietari, utilizate in anul 

2019; 

 Cheltuielile de administrare la nivelul ocolului silvic; 

 Gradul de reprezentare a speciilor forestiere in suprafetele de padure analizate 

 Accesibilitatea respectiv instalatiile de transport existente in suprafetele de padure 

analizate: 

 Legislatia silvica. 



 

 

Probleme intampinate : 

Realizarea obiectivelor propuse este o operatiune foarte dificila tinand cont de urmatoarele 

aspecte: 

 Lipsa unei burse reale a lemnului; 

 Lipsa de transparenta in ceea ce priveste preturile de adjudecare la licitatie atat la nivel 

national cat si regional; 

 Lipsa datelor utile detinute de Institutul National de Statistica, in ceea ce priveste 

valorificarea masei lemnoase; 

 Diversitatea mare de forme de organizare a administratorilor fondului 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 proprietate 

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

 Lipsa unei metodologii de evaluare a padurilor precum si /sau existenta datelor privind 

inventarul domeniului public privind valoarea padurilor; 

 Neexistenta unor fise de evidenta a cheltuielilor pe fiecare parcela in parte, de la infiintare 

si pana la exploatare, asa cum exista in majoritatea tarilor occidentale. 

Analiza preturilor de vanzare a masei lemnoase  

La analiza generala a evolutiei preturilor de valorificare a masei lemnoase in anul 2019 s-a tinut 

cont de urmatoarele : 

 Preturile de pornire la licitatie (preturi de referinta) practicate de catre O.S.Asociatia 

Salcamul Ciumesti; 

 Preturile obtinute prin valorificarea prin licitatie a masei lemnoase la nivelul 

O.S.Asociatia Salcamul Ciumesti; 

 Preturile de pornire la licitatie practicate de catre RNP prin consultari periodice a sitului 

oficial , de-a lungul anului 2019; 

 Preturile practicate la pornirea la licitatii a ocoalelor silvice de regim , limitrofe 

O.S.Asociatia Salcamul Ciumesti precum si preturile de adjudicare; 

 Preturile obtinute prin valorificarea prin licitatie a masei lemnoase la nivelul RNP; 

Prognoze 

 Prin analiza si discutiile purtate cu reprezentantii altor ocoale silvice din judet , precum si 

prin analiza propunerilor de preturi ale RNP se constata o crestere a pretului masei 

lemnoase; 

 Cresterea pretului masei lemnoase se datoreaza cererii mai mari decat oferta (numarul 

agentilor economici si capacitatea cumulata de productie a acestora depaseste cantitatea 

de masa lemnoasa ce poate fi pusa pe piata de catre ocoalele silvice); 

 Cresterea cererii de lemn de foc in conditiile in care pretul gazului a crescut semnificativ 

in ultimii ani; 



 

 

Propuneri preturi de referinta 2018 - 2019 

 Propunerile preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior are ca baza de plecare 

preturile de valorificare ale anului 2019. Propunerile noastre cu privire la preturile de 

referinta prevazute in HG 715/2017 sunt diferentiate pe specii, sortimente , categorii de 

accesibilitate si tehnologia de exploatare; 

 Cresterile preturilor de referinta propuse tin cont de urmatoarele : 

1. Crestrea pretului de valorificare a masei lemnoase in anul 2019. 

2. Cresterea cheltuielilor de administrare prognozate : salarii si alte cheltuieli de natura 

salariala, cresterea volumului lucrarilor silvice . 

3. Crestrea cererii de lemn de foc catre populatie. 

4. Asimilari cu cresterile preturilor propuse de alte ocoale silvice (20-30%). 

III. Metodologia de calcul a preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior 

In conformitate cu HG 715/2017 aprobarea metodologiei de calcul a preturilor de referinta 

a masei lemnoase pe picior revine Consililui Local Tiream, iar pretul de pornire la licitatie pentru 

fiecare partida in parte revine autoritatatii publice locale competentă. Valorificarea masei 

lemnoase nu poate fi facuta sub pretul de referinta care devine astfel un pret minim de 

valorificare , preturile de pornire la licitatie putand creste , in functie de cerere si oferta, de piata 

lemnului la momentul respectiv sau de alte aspecte specifice domeniului silvic. 

In baza analizelor si datelor obtinute prin calcul propunem urmatoarea  

METODOLOGIE DE CALCUL : 

Pretul de referinţă pentru anul 2020 se obţine pin urmatoarea formula: 

 Pref = Σ(Psort X Vsort)/Vbrut                                                                                                                     

Unde:- Pref – pretul de referinta pe act de punere in valoare( lei/mc) ;                                                                    

 - Psort – pretul sortimentului din anexele 1-5, pe specii, sortimente si distante de 

accesibilitate(lei/mc) ;                                                                                                                                             

 - Vsort – volumul pe sortimente din actul de punere in valoare( mc) ;                                                        

 - Vbrut – volumul brut total al actului de punere în valoare( mc). 

Preturile de mai sus se refera la tehnologia de exploatare trunchiuri si catarge. 

In situatia adoptarii unei alte tehnologii de exploatare, impuse de unele masuri restrictive 

din punct de vedere ecologic , respectiv adoptarea tehnologiei de exploatare “sortimente si 

multiplii de sortimente” sau obligativitatea utilizarii unor utilaje de exploatare mai puţin 

distructive (ex. furnicular) precum si in cazul partizilor cu arbori dispersati (sub 10 arbori/ha) 

preturilor de referinta de mai sus li se vor aplica un coeficient de corectie de 0,85. 

Cele mentionate mai sus sunt redate in anexele 1-6. 



 

IV. Fundamentarea preturilor de valorificare a masei lemnoase prin vanzarea directa şi la 

drum auto 

La fundamentarea preturilor de valorificare a masei lemnoase , prin vanzarea directa , catre 

populatie si pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate 

integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate 

economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, asa cum sunt 

definite in HG 715/2017  s-a tinut cont de urmatoarele aspecte: 

 Preturile de referinta a masei lemnoase pe picior , pe specii, sortimente si gradul de 

accesibilitate ; 

 Pretul exploatarii masei lemnoase în funcţie de contractul de prestări servicii de exploatare 

încheiat pentru fiecare act de punere în valoare. 

In calcule s-au folosit urmatoarele : 

1. Pretul de referinta , pe specii , sortimente si grad de accesibilitate, conform anexelor 1-5 . 

2. Pretul exploatarii conform contractului de prestare servicii de exploatare pentru fiecare act 

de punere în valoare. 
 Pref = Σ(Psort X Vsort)/Vbrut + Pexpl                                                                                                                  
Unde:- Pref – pretul de referinta pe act de punere in valoare(lei/mc) ;                                                                     - 
Psort – pretul sortimentului din anexele 1-5, pe specii, sortimente si distante de accesibilitate( lei/mc) ;                                                                                                                                                           
 - Vsort – volumul pe sortimente din actul de punere in valoare( mc) ;                                                               
 - Vbrut – volumul brut total al masei lemnoase( mc).                                                                                     
 - Pexpl – pretul exploatarii conform contractului de prestări servicii de exploatare pe fiecare act de 
punere în valoare( lei/mc).  

                                                                     Şef Ocol                                                                                                                                                                                                                   
                                                                           ing.Nuna Cristian 

 

Tiream, la  29 iunie 2020  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

          Consilier local:Vinkler  Valter                            Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3), lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ; 

          Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilor prezenţi: 11 ;                                                                                              

          Voturi pentru :11 ;  Voturi împotrivă :nu sunt;    Abţineri: nu sunt;  

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

 


