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Nr. 16 din 14.03.2022 

 

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie (preţului de referinţă) a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a  comunei Tiream 

 

 Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în 

calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 16/14.03.2022, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 16/14.03.2022, avizul comisiei de 

specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al comunei Tiream; 

           Văzând 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. 297/01.02.2022; 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, ale Hotărârii  Guvernului României numărul 715/2017 pentru  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. 

 

CONSILIUL LOCAL TIREAM 

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 2022, din fondul forestier 
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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 2022 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 contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tiream, se publică 

pe site-ul www.tiream.ro, și prin afişare la avizierul Primăriei..   

 

Tiream, la 14.03.2022 

 

    I N I Ţ I A T O R                                      Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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REFERAT  DE  APROBARE 

 privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie (preţului de referinţă) a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a  comunei Tiream 

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare , prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată.                                                                       

Prin adresa O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti, înregistrată la Primăria 

comunei Tiream sub nr. 297/01.02.2022, se înaintează spre aprobarea Consiliului 

local al comunei Tiream, prin hotărâre, „Fundamentarea  şi metodologiei  de calcul 

al  prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Tiream în vederea stabilirii prețului de 

pornire la licitație, precum  şi a preţurilor  de valorificare  prin vânzarea  directă a 

masei lemnoase,pentru anul 2022.                           

Conform Hotarari Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare, “.... preţul de referinţă pentru 

fiecare an de producţie se determină în baza unei metodologii de calcul propuse de 

ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice şi aprobată, în 

condiţiile legii, de către consiliul local al acesteia“.               

Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tiream  nr. 12/23.04.2007 a fost 

aprobată asocierea Comunei Tiream  la Asociaţia Salcâmul Ciumeşti, judeţul Satu 

Mare  - structură privată de administrare a fondurilor forestiere, cu suprafaţa de 

117,39 ha  teren cu vegetaţie  forestieră  proprietate publică a comunei Tiream.  

Faţă de motivele expuse mai sus, propun spre dezbaterea şi aprobarea  

Consiliului local al comunei Tiream „ Fundamentarea şi metodologia de calcul  al 

preţului de referinţă  a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul 
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forestier proprietatea publică a comunei Tiream, precum şi a preţurilor de 

valorificare  prin vânzare directă 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.  

Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului local potrivit 

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. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată, 

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la 

licitaţie(preţului de referinţă) a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  

publică a  comunei Tiream. 

 

Tiream, la 14.03.2022 

 

 

 

 

P R I M A R  

dl. Tar Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N., Tehn. C.H.  
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie (preţului de referinţă) a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a comunei Tiream 

 

   Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin contabil Gnandt Henrietta, în conformitate cu prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin O.U.G. nr. 63/2019, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul 

de hotărâre înregistrat sub nr. 16/14.03.2022, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae. 

Având în vedere Fundamentarea şi metodologiei de calcul al prețului de 

referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Tiream, precum şi a preţurilor  de valorificare  prin 

vânzarea  directă a masei lemnoase, în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație 

pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitație sau negociere, 

întocmită de șeful Ocolului Silvic Asociaţia Salcâmul Ciumeşti, dl. Ing. Nuna 

Cristian, înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr.482/17.02.2022.                                  

Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tiream  nr. 12/23.04.2007 a fost 

aprobată asocierea Comunei Tiream  la Asociaţia Salcâmul Ciumeşti, judeţul Satu 

Mare - structură privată de administrare a fondurilor forestiere, cu suprafaţa de 

117,39 ha  teren cu vegetaţie  forestieră  proprietate publică a comunei Tiream, în 

scopul  administrării pădurilor în regim silvic, pe principiul eficienței economice și 

asigurarea serviciilor silvice.  

 Prețurile de referință pentru fiecare an de producție al masei lemnoase pe 

picior, astfel cum sunt definite prin H.G. nr. 715/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare, care se recoltează din fondul 

forestier proprietate publică,a unităților administrativ teritoriale , se determină în 

baza unei metodologii de lucru propuse de ocolul silvic determinate anual, în condiţii 

de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de 

sortiment şi de tehnologia de exploatare;  

 Metodologia de calcul propusă de ocolul silvic care asigură administrarea sau 

serviciile silvice se aprobă condiţiile legii, de către consiliul local al acesteia astfel . 
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           „În aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase 

prevăzut de art. 60, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de efectuarea 

licitaţiilor se stabilesc  următoarele :  

    a) preţul de referinţă al masei lemnoase  pe picior care se recoltează din fondul 

forestier  proprietate publică al unităţilor administrativ – teritoriale , fundamentat 

de către ocolul silvic  care asigură administrarea sau serviciul silvic , în baza unei 

metodologii de calcul aprobată, în condiţiile legii ,de către consiliul local al acesteia 

; calculul preţului de referinţă  al masei lemnoase pe picior , în baza metodologiei  

de calcul, se realizează  utilizând minimum  

următoarele elemente ale pieţei concurenţiale: preţurile pe specii, grade de 

accesibilitate, sortimente şi în funcţie de tehnologia de exploatare; 

    b) preţul de pornire la licitaţie , pentru fiecare partidă / lot/ piesă ,se stabileşte  

de către autoritatea electorală competentă sau de consiliul de administraţie , după 

caz, în baza preţului de referinţă  prevăzut la lit.a)  şi ţinându –se seama de raportul 

cerere – ofertă, pe specii şi sortimente „ 

 

Consideram ca sunt îndeplinite condiţiile legale de formă și conținut și 

propunem adoptarea proiectului de hotărâre referitor la însușirea Rapoartelor de 

evaluare a bunurilor aparținând patrimoniului public și privat al comunei Tiream. 

 

      Tiream, la 14.03.2022                            

Compartiment contabilitate, 

ec. Gnandt Henrietta 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. G.H. 
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