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46/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT, 
 
a Mezőterem község köztulajdonát képező,  
kitermelésre szánt faanyagok kikiáltási árának 

 meghatározásáról      
 

          Mezőterem község helyi tanácsa 2018., december 19-i rendes ülésén;    
Figyelembe véve a szakiroda jelentését a polgármester saját szakapparátusából, 

amelyet a 2251/16.10.2018-as számmal iktattak a Mezőterem község köztulajdonát képező, 
kitermelésre szánt  faanyagok kikiáltási árának meghatározásáról a 2019es évre,  a 
polgármester 2279/17.10.2018-as szám alatt iktatott indítványozó előterjesztését, valamint a 
Helyi Tanács szakbizottságainak a jelentését, 

Figyelembe véve a lábon álló, kitermelésre szánt faanyagok Mezőterem község 
köztulajdonát képező erdészeti alapból az alapkezelő, a  Csomaközi  “Salcamul” Egyesület 
2549/05.10.2018-as dokumentációjában megállapított árakat, amelyet 2251/15.10.2018-as 
számmal számmal iktattak,  megfelelve a az alábbi törvényi feltételeknek:   

„46/2008 privind Codul Silvic, republicată, ale  Hotărârii  Guvernului României  numărul 
715/201, Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată” 

 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkely (1) és (2) bekezdés c) betűje előírásai értelmében,  

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 45. cikkely (1) bekezdés és a 115 cikkely (1) bekezdés b) betűje 
alattiak alapján,   
          

ELHATÁROZZA: 
 

1.cikkely-  Jóváhagyja  az alapkezelő  Csomaközi  “Salcamul” Egyesület  dokumentációjában, 
-amely szerves része jelen határozatnak-,  megállapított értékesítési árakat, a  lábon álló, 
kitermelésre szánt faanyagok Mezőterem község köztulajdonát képező erdészeti alapból 
termelnek ki, 

   2. cikkely – Jóváhagyásra kerülnek a megállapított minimális  kikiáltási árak az 1-6 
Mellékletek szerint. 
   3. cikkely- Mezőterem község 2018-as évi faanyag szükségletet 150 köbméter tűzifa, 
amelyből az oktatási intézményeknek a polgármesteri hivatalnak és a kultúrközpontok 
épületeinek a fűtését biztosítják. 
 4.- Mezőterem község polgármestere és a polgármesteri szakiroda megbízást kap az 
összegnek a törvény szerinti kifizetésére.  
5. cikkely – Jelen határozatot közlik Mezőterem község polgármesterével, a prefektúra 
intézményével a Salcamul Egyesülettel a szakirodákkal, közzéteszik a község hivatalos 
honlapján www.tiream.ro  és kifüggesztik a hirdetőtáblákon. 

 
                                             Mezőterem, 2018., december 19. 

 
          Üléselnök                                               Ellenjegyzi, 
        Babtan Dorel   helyi tanácsos                                       Maria Grigoraş jogás, jegyző 
 
 
 

http://www.tiream.ro/


Jelen határozatot a 2015/2001-es számú, módosításokkal és kiegészítésekkel 
újraközölt közigazgatási törvény rendelkezéseinek megfelelően,-  45. cikkely (1) bekezdés 
hagyták jóvá 

Hivatalban levő tanácsosok létszáma    11                                                    
Mellette leadott szavazat                    11 
Jelenlevő tanácsosok száma          11                                                    
„Ellene” szavazott    0  
Hiányzó tanácsosok száma           0                                                     
Tartózkodott                                0 
A vitán és a gyűlésen jelen levő és szavazáson résztvevő tanácsosok száma  11 
 

.A Határozat egyéb dokumentumai, mellékletei:  
 

 

“R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE                                                         Anexa , la HCL.Nr.46/2018 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM                                 
 
 
O.S. ASOCIATIA SALCAMUL CIUMESTI 

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

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

Nr.2549 din  15.10.2018 

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 2017; 



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

anul 2017; 

• 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 2017 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 2017; 

• 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 2017. 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 2017. 

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 2018 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 19 decembrie  2018  
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local : Babtan Dorel                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 
 

 
    
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 
art.98 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

Nr.total al consilierilor în funcţie  11                                          Voturi “pentru”         11 
Nr. total consilierilor prezenţi      11                                           Voturi “împotrivă”  nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi     0                                            Abţineri                nu sunt 
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11     
 

Red.Tehn.G.M. 
  5.Exemplare originale                          
 

 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 2279 din 17.10.2018 

 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 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 nr. 12549din 05.10.2018, O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti, înregistrată la 
Primăria comunei Tiream sub nr. 2251/15.10.2018, 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 .  

Conform Hotărârii  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 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.36, 
alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(9) şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          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  17 octombrie   2018 
 

INIŢIATOR: 
P R I M A R , 

dl. Tar Nicolae 

RED.T.N. 
TEH. G.M.  
Ex.: 2.     
 

 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM  
Compartimentul: contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice 
Nr.2251 din 16.10.2018 

 

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 

 

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.  

 Prin adresa O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti nr 12549din 05.10.2018, înregistrată la 
Primăria comunei Tiream sub nr. 2251/15.10.2018 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,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. 
 Prețurile de referință pentru fiecare an de producție al masei lemnoase pe picior, astfel 
cum sunt definite prin H.G. nr.715/2017privind 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 . 
           „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 „ 
                                                    Tiream, la  16 octombrie 2018 

 
C O N T A B I L, 

d-na Gnandt Henrietta 
 

Red./Tehn. G.H. 


