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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
          privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2016 și a prețurilor  de 

vânzare către populație  
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, 
 Analizând adresele Regiei Publice a Pădurilor Săcele R.A.  nr. 235/18.01.2016, înregistrata la Primăria 
Municipiului Săcele, sub numărul 1990/19.01.2016,  respectiv  nr. 256/18.01.2016,  înregistrată la Primăria 
Municipiului Săcele sub numărul 1986/19.01.2016,  prin care se prezintă, spre aprobarea Consiliului Local propunerea 
privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2016 și a prețului de vânzare către 
populație;  
 Văzând Raportul de specialitate nr. 2446/21.01.2016 Serviciului Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Ţinând cont de amendamentul propus de  Comisia de specialitate nr. 1, în sensul  menținerii prețului de vânzare  
a lemnului către populație la nivelul anului 2015 şi care a fost adoptat cu 16 voturi, 3 abțineri; 
 Având în vedere prevederile art. 59 alin. (5) din Legea nr. 46 din 2008 – Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 61din H.G. nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică; 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), c), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a); art. 45 alin. (3); art. 61 alin. (2); art. 
115 alin (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1. Se aprobă defalcarea volumului total de 54,0  mii mc. de masă  lemnoasă ce urmeaza a fi recoltată din 
fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, în anul 2016, astfel: 

- 48,0 mii mc. pentru vânzare către agenţi economici prin licitație și/sau negociere de masă 
lemnoasă pe picior sau prin alte forme de valorificare;  

-  6,0 mii mc. pentru vânzare către populaţie prin partizi de nevoi locale.  
      Art.2. Se aproba  prețul de vânzare către populație pentru următoarele categorii de masă lemnoasă, conform 

anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre, astfel:  
                        a) masă lemnoasă fasonată la drum auto; 
                        b) masă lemnoasă provenită din tăieri ilegale, fasonată loco cioată;  
                        c) cherestea provenită din confiscări; 

                                d) lemn de foc provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din craci, vreascuri, 
uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier și din degajari/curățiri.  
         Art.3. Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A. răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17  voturi pentru,   - împotrivă,  2 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Serviciul  Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 



REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACETE R.A. Anexa la HGL nr.lU28.01.2016

LISTA PRETURILOR DE VANARE A MASEI LEMNOASE FASONATA LA DRUM AUTO,
D ESTI N ATA VALO RIFI C ARI I C AT RE P O P U LATI E

Ull: LEI / MC,CU WA TTVCIUS

Nr.
crt.

uenumrrea sonrmentutut oe masa
lemnoasa,fasonata la drum auto

(conform STAS-urilor)

Pret $e
vanzare din care

lei/mc

Pret
de vanzare,

fara TVA
leilmc

ryA
2Io/o

lei/mc

0 1 2 3 4
Lemn rotund de rasinoase pentru
industrializare,SR 1 294/1 993,cu
diametrul la capatul subtire >=24 cm,
clasa C ( pentru cherestea ) 320 266,67 53,33

z Lemn roluno oe mrna Lr R'| , drn rasmoase,
SR 256/1979,cu diametrul la capatul
subtire intre 12 - 22 (24 ) cm

200
j

'l 166,67
I,

33,33

Lemn roc tasonat m sten ,RAtilN(JAtit,
rcsortiat

71,50
(50.00lei/mst )

59,58
(29.{7lei/mst}

11,92
{5,83lei/mst )

4 -emn rotund cle fag pentru industrializare,
SR 202411993,cu diametrul la capatul
;ubtire >=24 cm,clasa C (pentru cherestea) 300 250,00 50,00

(



NT
crt.

Denumirea sortimentului de masa
lemnoasa,fasonata la drum auto

(confonn STAS-urilor|

Fret de
vanzare din care

lei/mc

Pret
de vanzare,

fara TVA
lei/mc

TVA
20o/o

lei/mc

0 1 2 3 4
E Lemn foc fasonat in steri,FAG si DIVERSE

TARl.nesortat

144,90
( 90,00 lei/mst )

120.75
(75.00lei/mst )

24,15
15,00lei/mst )

6 Lemn rotund de stejar si gorun pentru
ndustrializare,SR 1039/1 993,cu diametrul la
:apatulsubtire >= 24 cm,clasa C
ipentru cherestea)

500 476,67 83,33

7 lemn rotund de paltin pentru
ndustrializare,SR 3302/1 993,cu diametrul
a capatulsubtire >= 24cm,clasa C
i pentru cherestea)

500 416,67 83,33

€ Lemn rotund de frasin pentru
industrializare,SR 3302/1 993,cu diametrul
la capatulsubtire >=24cm,clasa C
( pentru cherestea)

500 416,67 83,33

a Lemn rotund de ALTE DIVERSE TARI pentru
industrializare,SR 330211993,cu diametrul la
capatulsubtire >=24 cm,clasa C
(pentiu cherestea)
( Ulm,Me,Ca,etc. )

250 208,33 41,67

1 0 -emn rotuno ulvEKSts MUI penru
ndustrializare,SR 3302/1 993,cu diametrul la
:apatulsubtire >=24 cm,clasa C
ipentru cherestea) ( Pl,An,Sa,etc. ) 160 133,33 26,67



Nr.
crt.

Denumlrea softlmentului de masa
lemnoasa,fasonata la drum auto

(conform STAS-urilor)

I,ret oe
vanzare din care

leilmc

Pret
de vanzar€,

fara TVA
leilmc

TvA
20o/o

lei/mc

0 I 2 3 4
1 1 Lemn foc fasonat in steri ,DIVERSE MOl,

resortat

80,50
( 50,00lei/mst I

67,09
{ 41,67leilmst I

13,42
(8.33 lei/mst )

NOTA:
Preturile de mai sus contin TVA si sunt stabilite pentru mlsr lemnoasa ce se valorifica toco drum auto forestier,volum brut.
2.La lemnul de foc, pentru transformarea preturllor din metrl cubi in metri steri s-au utilizat urmatorii factori de cubaj / asezare :

- pentru rasinoase, factorul de cubaj = 0,7 si factorul de tsezare = 1,43;
- pentru foioase tari si moi , factorul de cubaj = 0,62 sl fectorul de asezare = 1,61 ;

FLOREA

REDACTAT
Ing. Brdnzea Ovidiu
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