
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
 PROIECT  DE HOTĂRARE  

privind aprobarea valorificarii  cantitatii de 200 mc. de material lemnos ce se valorifica la 
drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca si a pretului de pornire 

in licitatie/negociere  
 
 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 2303/21.04.2020  a primarului comunei Şinca, 
raportul de specialitate nr. 2304/21.04.2020  de la Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile 
Sincii R.A., precum şi adresa nr. 1581/16.04.2020  primita de la  Regia Publica Locala - Ocolului 
Silvic Padurile Sincii R.A. privind valorificarea  cantitatii de 200 mc de material lemnos ce se 
valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca si a pretului de 

pornire in licitatie/negociere; 
          Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat cu modificările 
şi completările ulterioare si de prevederile art. 1, lit. r), lit. q), lit. X), art. 6, art. 20, si art. 52 din   
Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publica si de H.C.L. Sinca nr. 78 din 29.11.2019 privind aprobarea 
volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Şinca, a 
destinatiei acesteia si a preturilor de referinta;  

Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. a) coroborat cu art. 3, lit. d), art. 139, alin. 
3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a),art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 si   art.198, alin.1 sialin. 2 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1. Se aproba valorificarea cantitatii de 200 mc., lemn rotund fag pentru industrializare, 
SR2024/1993 cu diametrul la capatul subtire ≥ 24 cm., Clasa C (pentru cherestea) ce se valorifica la 
drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Şinca la pretul de pornire la 

licitatie/negociere, fara TVA, astfel:   

 

Nr 
crt 

Partida 
Locul depo-

zitului 
UP ua Sorti-ment 

Vo-lum brut 
mc 

Pret pornire 
(lei/mc./mst) 

fara TVA 

1 2704 Stramba Șinca 108%1 
Bustean Fa , Ø≥24 

cm 
150 260 

2 2602 Stramba Șinca 107%2 
Bustean Fa , Ø≥24 

cm 
50 260 

           Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Şinca 
si Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.   
 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 2303/21.04.2020   
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

           Tinand cont de HCL Sinca nr. 78 din 29.11.2019 privind aprobarea volumului 
de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Şinca, a 
destinatiei acesteia si a preturilor de referinta- pret care se regaseste in anexa 3, 
pozitia 9, de prevederile legale  din Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publica, de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat cu 
modificările şi completările ulterioare si de adresa nr. 1581/16.04.2020  primita de la  
Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. privind valorificarea  
cantitatii de 200 mc de material lemnos ce se valorifica la drum auto agentilor 
economici din fondul forestier al comunei Şinca si a pretului de referinta, in acest 
sens initiez un proiect de hotarare pe care il supun analizarii si aprobarii de catre 
consiliul local a  aprobarii valorificarii cantitatii de 200 mc., lemn rotund fag pentru 
industrializare, SR2024/1993 cu diametrul la capatul subtire ≥ 24 cm., Clasa C 
(pentru cherestea) ce se valorifica la drum auto agentilor economici din fondul 
forestier al comunei Şinca la pretul de pornire la licitatie/negociere, fara TVA de 260 
lei /mc./mst.  
          Subliniez ca este necesar acest lucru pentru a se evita prejudicierea materialului 
lemons existent in locatia Stramba –Sinca in partizile 2704 si 2602. 
          Proiectul de hotarare va fi supus dezbaterii in sedinta ordinara din data 
30.04.2020.  
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Referat de specialiate 
cu privire la modificarea pretului de pornire in licitatie/negociere a unor loturi de bustean de 

fag 
 

Prin adresa numarul 1581/16.04.2020 v-am prezentat motivele pentru care 
solicitam ca o cantitate de 200 m3 bustean gater fag, figurat in doua loturi de 50, 
respectiv 150 m3, cantitate nevalorificata prin ultima licitatie organizata de ocol, sa 
fie valorificat la un pret inferior celui stabilit prin Hotararea nr. 78/29.11.2020, anexa 
3, la pozitia corespunzatoare „9 Lemn rotund fag pentru industrializare”, propunerea 
fiind de 260 lei/m3, in loc de 300 lei/m3.  

Motivul acestei solicitari este evitarea deprecierii acestui material lemnos, in 
conditiile in care cererea pentru acest sortiment este in continua scadere.  

In sustinerea acestei solicitari invocam art. 42, alin. (4) si art. 51 ale HG 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publica, prevederi ce permit administratorului a valorifica 
prin negociere sortimentele nevalorificate prin licitatie, la preturi minime aprobate de 
proprietar. 
 

                                                                        
                                                                       Sef ocol, 

                                                                     Ing. Urdea Sorin 
 
 
 
 

Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii RA  
URDEA SORIN 

 

 
 
 
 
 


