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
NR. 45/03.11.2020
PROIECT DE HOTĂRARE
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul
forestier al comunei Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.11.2020;
Având în vedere adresa primita de la Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.
inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 6684/03.11.2020, referatul de aprobare nr. 6685/03.11.2020
al primarului comunei Şinca, precum şi - raportul de specialitate primit de la Regia Publica
Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii RA nr. 4418/03.11.2020, înregistrat la Comuna Şinca
sub nr. 6686/03.11.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploateaza
anual din fondul forestier al comunei Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat cu
modificările şi completările ulterioare si de prevederile art. 1, lit. q), lit. r), lit. s), lit. X), art. 4, art.
6, art. 45 si art.52 din Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;
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 preturile de referinta pentru anul 2021, pentru masa lemnoasa pe picior ce
se recolteaza din fondul forestier proprietatea comunei Şinca, conform anexei nr. 1, care face
parte din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă volumul de masa lemnoasa si modul de valorificare al masei lemnoase
propuse pentru exploatare in anul 2021 din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Şinca
pe natura de produse, dupa cum urmeaza:
Tip produs
Posibilitate anuala Volum produs a
din care
mii/mc
se recolta in 2020
pe picior
fasonat
mii/mc
mii/mc
mii/mc
Principale
16,9
16,0
7,0
9,0
Conservare
1,9
Secundare
3,2
5,0
4,0
1,0
Igiena
1,7
2,5
1,5
1,0
Total
23,7
23,5
12,5
11,0
Art. 3. Se aproba prioritatiile privind valorificarea masei lemnoase provenita din
fondul forestier proprietatea publica a Comunei Şinca, pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:
- Lemnul de foc nu se vinde in afara comunei.

- Pentru o familie care locuieste permanent in Comuna Sinca se stabileste pretul de 70 lei/mst
pana la cantitatea de 16 metrii steri, peste cantitatea de 16 metrii steri, se stabileste pretul de 150
lei/mst.
-pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau
parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în
sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru
consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor
familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, din fondul forestier proprietatea
publica a Comunei Şinca, se va vinde în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, in cota de
…………. lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros
de maximum 24 cm.
- pentru persoanele fizice şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la
bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, se vinde direct lemnul de lucru fasonat
cu
diametrul
la
capătul
gros
mai
mare
de
24
cm
astfel:
a) în volum de maximum ……..50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;
b) în volum de maximum ……..10 mc/an/familie/unitate de interes local
Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condiţiile de mai sus nu poate face obiectul comercializării
către alte persoane fizice sau juridice.
Art. 4 Se aproba lista preturi pornire la licitatie corespunzatoare sortimentelor de material
lemnos ce se valorifica la drum auto agentilor economici, in anul 2021, conform anexei nr. 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 Se aprobalista preturi corespunzatoare sortimentelor de material lemnos ce se valorifica
la drum auto populatiei,in anul 2021, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 6 Se aproba nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere
pentru anul 2021, astfel:
-100 lei/mc. – exploatare produse principale cu utilaj conducator tractor,
-120 lei/mc. – exploatare - produse principale cu utilaj conducator funicular,
- produse secundare – rarituri
Art. 7. Se aprobă lista cu preturile de livrare cu amanuntul la pomii de craciun din speciile
molid si brad, pe dimensiuni, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 8. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Şinca
si Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.
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Nr. 6685/03.11.2020
REFERAT DE APROBARE
Tinand cont 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 necesitatea aprobarii
volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al
comunei Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta la nivelul anului
2021 initiez in acest sens un proiect de hotarare si il comunic spre fundamentare
si in vederea intocmirii unui rafort de specialitate in acest sens catre Regia Publica
Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.
Proiectul de hotarare privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care
se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Şinca, a destinatiei acesteia si
a preturilor de referinta pentru anul 2021 il supun spre aprobare in sedinta ordinara
din data de 27 noiembrie 2020.

PRIMAR
BARLEZ VICTOR

