
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
          H O T A R A R E A  Nr. 25 /2021 
     ============================================ 
   privind  stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 P din padurea comunala 
  

 

Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,      

 Avand in vedere :         

 -Adresa nr.4538/24.08.2021,a Ocolului Silvic Borlesti prin care se comunica preturile de 

valorificare pentru lemn de foc si lemn de lucru din partida 6785 P;    

 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.1870/20.08.2021 ;   

 -Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.1871/20.08.2021;

 -Raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului nr.1871 

/20.08.2021,                  

 Luand in considerare HCL  nr.23/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul al pretului de 

referinta al masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica  a uat 

gospodarite pe baza de contract de Directia Silvica Satu Mare,     

 In conformitate cu prevederile art.60,alin.(5) din Legea nr. 46/2008,privind Codul 

silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica, 

 In temeiul prevederilor art.129,alin.(2),lit.”c”,si art. 196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ,        

      
       H O T A R A S T E : 

 
 

Art.1. – (1) Se aproba pretul de vanzarea la licitatie pentru partida 6785 P cu un volum total de masa 
lemnoasa de 195 mc,din care 82 mc lemn de lucru si 113 mc lemn de foc,care se va exploata in regie 
proprie ,conform anexei la prezenta hotarare; 
(2)-Lemn de lucru din specia Fag = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta stabilit de 
Ocolul silvic este de 178,41 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta este de 151,3 
lei/mc;pretul de vanzare la licitatie se stabileste la valoarea de 300 lei/mc fara TVA; 

(3) –Lemn de lucru din specia Pin Silvestru = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta 
de 155,13 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta de 116,2 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie se stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 
(4)-Lemn de lucru din specia Gorun = bustean gater cu un volum de 7 mc pretul de referinta de 
432,99 lei/mc si un volum de 30 mc la pretul de referinta de 377,1 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie se stabileste la valoarea de 600 lei/mc fara TVA; 
(5)-Lemn de lucru din specia Carpen =bustean gater cu un volum de 2 mc pretul de referinta de  
189,7 lei/mc si un volum de 33 mc la pretul de referinta de 128,48 lei/mc;pretul de vanzare la 

licitatie se stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 
(6)-Lemn de lucru din specia Cer =bustean gater cu un volum de 2,5 mc pretul de referinta de 156,81 
lei/mc si un volum de 3,5 mc pretul de referinta de 140,9 lei/mc ; pretul de vanzare la licitatie se 
stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 
 
 (4)-Lemnul de foc cu un volum de 113 mc cu vanzare directa catre populatie, pretul de vanzare  se 
stabileste la valoarea de 150 lei inclusiv TVA;  
Art.2. –Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Valea Vinului. 
Art.3.– Prezenta hotarare poate fi atacata ,conform procedurilor  si termenelor prevazute de Legea  nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ,actualizata. 
Art.4. – Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului –Judetul Satu Mare; 
- Primarul comunei Valea Vinului; 

- Ocolului Silvic Borlesti ; 



        
            
     Valea Vinului,26.08.2021   

 
 

 
   Presedinte de sedinta     Contrasemneaza    
  POP ROMEL-CIPRIAN      Secretar general comuna 

       Oros Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
 
 

 Nr.total al consilierilor in functie – 11 

 Nr.total al consilierilor prezenti – 11 

 Nr.total al consilierilor absenti – 0 

 Voturi pentru  _____________  11 

 Voturi impotriva  ___________ 0 

 Nr.total  al consilierilor care nu participa la dezbatere si la vot: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

= P R O I E C T = 
H O T A R A R E A  Nr.25/2021 

     ================================================ 
  privind  stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 P din padurea comunala 
  

Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,      

 Avand in vedere :         

 -Adresa nr.4538/24.08.2021,a Ocolului Silvic Borlesti prin care se comunica preturile de 

valorificare pentru lemn de foc si lemn de lucru din partida 6785 P;    

 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.1870/20.08.2021 ;   

 -Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.1871/20.08.2021;

 -Raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului nr.1871 

/20.08.2021,                  

 Luand in considerare HCL  nr.23/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul al pretului de 

referinta al masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica  a uat 

gospodarite pe baza de contract de Directia Silvica Satu Mare,     

 In conformitate cu prevederile art.60,alin.(5) din Legea nr. 46/2008,privind Codul 

silvic,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica, 

 In temeiul prevederilor art.129,alin.(2),lit.”c”,si art. 196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ,    

     H O T A R A S T E : 
 
 

Art.1. – (1) Se aproba pretul de vanzarea la licitatie pentru partida 6785 P cu un volum total de masa 
lemnoasa de 195 mc,din care 82 mc lemn de lucru si 113 mc lemn de foc,care se va exploata in regie 
proprie ,conform anexei la prezenta hotarare; 
(2)-Lemn de lucru din specia Fag = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta stabilit de 
Ocolul silvic este de 178,41 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta este de 151,3 
lei/mc;pretul de vanzare la licitatie se stabileste la valoarea de 300 lei/mc fara TVA; 
(3) –Lemn de lucru din specia Pin Silvestru = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta 
de 155,13 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta de 116,2 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie se stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 
(4)-Lemn de lucru din specia Gorun = bustean gater cu un volum de 7 mc pretul de referinta de 
432,99 lei/mc si un volum de 30 mc la pretul de referinta de 377,1 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie se stabileste la valoarea de 600 lei/mc fara TVA; 
(5)-Lemn de lucru din specia Carpen =bustean gater cu un volum de 2 mc pretul de referinta de  
189,7 lei/mc si un volum de 33 mc la pretul de referinta de 128,48 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie se stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 
(6)-Lemn de lucru din specia Cer =bustean gater cu un volum de 2,5 mc pretul de referinta de 156,81 
lei/mc si un volum de 3,5 mc pretul de referinta de 140,9 lei/mc ; pretul de vanzare la licitatie se 
stabileste la valoarea de 250 lei/mc fara TVA; 

 
 (4)-Lemnul de foc cu un volum de 113 mc cu vanzare directa catre populatie, pretul de vanzare se 
stabileste la valoarea de 150 lei inclusiv TVA;  
Art.2. –Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Valea Vinului. 

Art.3.– Prezenta hotarare poate fi atacata ,conform procedurilor  si termenelor prevazute de Legea  nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ,actualizata. 
Art.4. – Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului –Judetul Satu Mare; 

- Primarul comunei Valea Vinului; 
- Ocolului Silvic Borlesti ; 

 

        



        Valea Vinului,20.08.2021  
 

 

             

  INITIATOR      AVIZEAZA DE LEGALITATE  

  PRIMAR – CRISTEA RADU    SECRETAR GENERAL  UAT  

        OROS  ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                   

JUDETUL SATU MARE                                              

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI                                            

Nr.1870/20.08.2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
                     ============================== 
 la proiectul de hotarare privind  stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 P din 
padurea comunala 
  

 
 
  Prin HG nr. 715 // 2017 s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publica ,       

 Metodologia de calcul al pretului de referinta al masei lemnoase pe picior care se recolteaza 
din fondul forestier proprietate publica  a uat gospodarite pe baza de contract  de Directia Silvica Satu 
Mare respecta prevederile incrise in Reulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica , aprobat prin HG 715 //2017 ;     
 Pentru fondul forestier proprietate publica al unei unitati administrativ-teritoriale un procent 
de 20% din posibilitatea anuala de produse principale se valorifica in trimestrul IV al anului de 
productie, dupa precomptarea in conditiile art. 59 alin. (6)-(8) si (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, a eventualelor produse accidentale aparute in cursul 
anului. 
     Pretul de vanzare pentru fiecare specie,pentru lemnul de lucru si pentru lemnul de foc,se 
stabileste astfel : 
  Etapa I - se calculeaza pretul pentru lemn de lucru in lei/mc rezultat din insumarea pret 
referinta si valoare exploatare comunicat de Ocolul silvic Borlesti cu adresa nr.4538/24.08.2021 si 
tinand cont de pretul propus de Ocolul silvic Borlesti se stabileste pretul de vanzare in lei/mc pentru 
lemnul de lucru –bustean gater din partida 6875 P din padurea comunala. 
  Etapa II –se calculeaza pretul de vanzare rezultat pentru lemnul de foc in lei/mc prin 
insumarea pret de referinta in lei/mc pentru fiecare specie si valoarea de exploatare in lei/mc conform 
tabelului comunicat cu adresa nr.4538/24.08.2021 a Ocolului silvic Borlesti si corelat cu pretul 
propus din acelasi tabel se stabileste pretul de vanzare directa catre populatie a lemnului de foc. 

 În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,           
    Am initiat prezentul proiect de hotarare  

privind aprobarea pretului de vanzarea privind  aprobarea pretului de vanzarea pentru partida de 
igiena 1691255 din padurea comunala   pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei 
Valea Vinului  in  sedinta ordinara din data de 26 AUGUST 2021, 
  
         
      Valea Vinului,20.08.2021    
    
 
 
    CRISTEA  RADU –PRIMAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                  

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                           
PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                

COMPARTIMENT  JURIDIC                  
Nr.1872/20.08.2021 
 
 
          RAPORT       
     =====================           
asupra proiectului de hotarare privind stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 
P din padurea comunala 
  

 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.1870/20.08.2021,a Primarului comunei Valea 
Vinului, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al 
comunei Valea Vinului, privind  stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 P din 

padurea comunala 

 Tinand cont de necesitatea valorificarii la preturi convenabile si care in acelasi timp sa aduca 
venituri la bugetul local, 

    Vazand Metodologiei de calcul al pretului de referinta al masei lemnoase pe picior care se 
recolteaza din fondul forestier proprietate publica  a uat gospodarite pe baza de contract  de Directia 
Silvica Satu Mare, 

     Luand in considerare preturile propuse,prin adresa nr.4538/24.08.2021,comunicata de catre 

Ocolul Silvic Borlesti,           

  Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  Juridic, propune Consiliului local 
Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind stabilirea pretului de vanzarea 
pentru partida principala 6875 P din padurea comunala 
    ,in cadrul sedintei ordinare din data de 26.08.2021. 

 

 

 

        Valea Vinului,20.08.2021 
 
      
 
     Secretar general comuna  
     Oros Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  
COMISIA PERMANENTA 
Nr.1871/20.08.2021 
 
 
 
       A V I Z          
     ===================     
asupra proiectului de hotarare privind stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 
P din padurea comunala 
  

 

 Comisia permanenta a consiliului local  Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din data 

de 20 august 2021,analizand proiectul de hotarare stabilirea pretului de vanzarea pentru partida 
principala 6875 P din padurea comunala 
 , a  constatat urmatoarele;              
 Proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de vanzarea pentru partida principala 6875 P 
din padurea comunala se incadreaza in prevederile legale in administrarea domeniului public si privat 
al UAT ,precum si in normativele cuprinse de Metodologia de calcul al pretului de referinta al masei 
lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica  a uat gospodarite pe 
baza de contract de Directia Silvica Satu Mare, 
  Proiectul de hotarare cuprinde masurile necesare,legale si concrete care trebuie duse la 

indeplinire si  respectate  pentru vanzare a materialului lemnos din partida de igiena din padurea 

comunala. 

    Tinand cont de  necesitatea si oportunitatea masurilor inscrise in prezentul proiect de 
hotarare,comisia permanenta avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al 
comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.   
        

   
    
     Comisia permanenta:  

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 

    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

   Bran Vasile –Radu -membru; 

   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

     Fernea Marius –Roger –membru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA         ANEXA  LA HCL  nr.25 /2021  

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 

 
   ANEXA CU PRETURILE DE VANZARE LA LICITATIE  
 
 
I.LEMN DE LUCRU: 
    
1.Lemn de lucru din specia Fag = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta stabilit de 
Ocolul silvic este de 178,41 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta este de 151,3 lei/mc; 
pretul de vanzare la licitatie (format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare)se 

stabileste la valoarea de 300 lei/mc fara TVA; 
2.Lemn de lucru din specia Pin Silvestru = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta de 
155,13 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta de 116,2 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 250 lei/mc fara TVA; 
3.Lemn de lucru din specia Gorun = bustean gater cu un volum de 7 mc pretul de referinta de 
432,99 lei/mc si un volum de 30 mc la pretul de referinta de 377,1 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 600 lei/mc fara TVA; 

4.Lemn de lucru din specia Carpen =bustean gater cu un volum de 2 mc pretul de referinta de  
189,7 lei/mc si un volum de 33 mc la pretul de referinta de 128,48 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 250 lei/mc fara TVA; 
 5. Lemn de lucru din specia Cer =bustean gater cu un volum de 2,5 mc pretul de referinta de 
156,81 lei/mc si un volum de 3,5 mc pretul de referinta de 140,9 lei/mc ; pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 250 lei/mc fara TVA; 

 
II.LEMN DE FOC  
 
6.Lemnul de foc cu un volum de 113 mc se valorifica prin vanzare directa catre populatie la pretul de 
vanzare de 150 lei inclusiv TVA   
 
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL UAT 
 POP ROMEL-CIPRIAN    OROS ALEXANDRU    
     
 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA      ANEXA  LA proiectul de HCL  nr.25 /2021  

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 

  ANEXA CU PRETURILE DE VANZARE LA LICITATIE  
 
 
I.LEMN DE LUCRU: 
    
1.Lemn de lucru din specia Fag = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta stabilit de 
Ocolul silvic este de 178,41 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta este de 151,3 lei/mc; 
pretul de vanzare la licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se 
stabileste la valoarea de 300 lei/mc fara TVA; 

2.Lemn de lucru din specia Pin Silvestru = bustean gater cu un volum de 1 mc pretul de referinta de 
155,13 lei/mc si un volum de 1 mc pretul de referinta de 116,2 lei/mc;pretul de vanzare la licitatie 
(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea de 250 
lei/mc fara TVA; 
3.Lemn de lucru din specia Gorun = bustean gater cu un volum de 7 mc pretul de referinta de 
432,99 lei/mc si un volum de 30 mc la pretul de referinta de 377,1 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie (format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare)se stabileste la valoarea 
de 600 lei/mc fara TVA; 
4.Lemn de lucru din specia Carpen =bustean gater cu un volum de 2 mc pretul de referinta de  

189,7 lei/mc si un volum de 33 mc la pretul de referinta de 128,48 lei/mc;pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 250 lei/mc fara TVA; 
 5. Lemn de lucru din specia Cer =bustean gater cu un volum de 2,5 mc pretul de referinta de 
156,81 lei/mc si un volum de 3,5 mc pretul de referinta de 140,9 lei/mc ; pretul de vanzare la 
licitatie(format din pretul de referinta la care se adauga valoarea de exploatare) se stabileste la valoarea 
de 250 lei/mc fara TVA; 
 
II.LEMN DE FOC  
 
6.Lemnul de foc cu un volum de 113 mc se valorifica prin vanzare directa catre populatie la pretul de 
vanzare de 150 lei inclusiv TVA   
 

 
     
 

   PRIMAR       SECRETAR GENERAL UAT 
 CRISTE RADU      OROS ALEXANDRU    
     
 

 

 

 

 

 

 


