
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
ŞincaVeche, nr.314, jud.Braşov 

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

HOTARAREA NR. 54. DIN 17.12.2021 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

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 17.12.2021; 
Având în vedere adresa primita de la Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. 

inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 7620/26.11.2021, referatul de aprobare nr. 

7621/26.11.2021al primarului comunei Şinca, precum şi - raportul de specialitate primit de la 

Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii RA  nr. 4717/26.11.2021, înregistrat la 

Comuna Şinca  sub nr. 7622/26.11.2021privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 

exploateaza anual din fondul forestier al comunei Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de 

referinta; 

         Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

         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. 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) si art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1. Se aproba preturile de referinta pentru anul 2022, 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 2022 din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Şinca 

pe natura de produse, dupa cum urmeaza: 

Tip produs Posibilitate anuala 

mii/mc 

Volum propus a 

se recolta in 2022 

mii/mc 

din care 

pe picior 

mii/mc 

fasonat 

mii/mc 

Principale 16,9 18,5 8,5 10,0 

Conservare   1,9 - - - 

Secundare 3,2 4,8 4,8 - 

Igiena 1,7 1,0 1,0 - 

Total   23,7 24,3 14,3 10,0 



       Art. 3.  Lemnul de foc nu se vinde in afara comunei. Pentru o familie care locuieste 

permanent in Comuna Sinca se stabileste pretul de 90 lei/mst pana la cantitatea de 16 metrii steri, 

peste cantitatea de 16 metrii steri, se stabileste pretul de 195 lei/mst. 

         Art. 4 Se aproba lista preturi pornire la licitatie corespunzatoare sortimentelor de material 

lemnos ce se valorifica la drum auto agentilor economici, in anul 2022, conform anexei nr. 2 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art. 5 Se aproba lista preturi corespunzatoare sortimentelor de material lemnos ce se 

valorifica la drum auto populatiei, in anul 2022, 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 2022, astfel: 

-120 lei/mc. – exploatare produse principale cu utilaj conducator tractor, 

-140 lei/mc. – exploatare - produse principale cu utilaj conducator funicular, 

                                         - produse secundare – rarituri 

         Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 

Şinca si Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.   
  
  

          PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 
                     CIOCAN ANDREI                             GALEA CRINA MARIA 
 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 
 

Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                



REGIA PUBLICA LOCALA                                                                             ANEXA NR.2 
OCOLUL SILVIC „PĂDURILE ŞINCII” RA                                        
 

Propunere de modificare a preturilor de pornire la licitatie corespunzatoare 
sortimentelor de material lemnos ce se valorifica la drum auto AGENTILOR 

ECONOMICI, 
in anul  2022 

           PRIMARIA SINCA 
Nr. 
crt.  

Denumirea sortimentului de masă 
lemnoasă fasonată la drum auto ( conform 
STAS-urilor) 

Preţ de 
pornire la 
licitaţie, fără 
T.V.A.Lei/mc. 

Actual 
 

Pret de 
pornire la 
licitatie fara 
TVA - Lei/mc 
Propus 
 

0 1 2 3 
1. Lemn rotund de răşinoase pentru 

industrializare, SR1294/1993, cu diametrul 
la capătul subţire > 34 cm 
Clasa Fe (furnir estetic) 

 
400,00 

 
500,00 

2. Lemn rotund de răşinoase pentru 
industrializare, SR1294/1993, cu diametrul 
la capătul subţire > 24 cm 
Clasa Ft (furnir tehnic) 

 
         350,00 
 

 
450,00 

3. Lemn rotund de răşinoase pentru 
industrializare, SR1294/1993, cu diametrul 
la capătul subţire > 18 cm 
Clasa C (pentru cherestea) 

             
300,00 

 
380,00 

4. Lemn rotund de mină LrR1, din răşinoase, 
SR 256/1979, cu diametrul la capătul 
subţire între 12-17 cm 

            
200,00 

 
250,00 

5. Lemn foc fasonat în steri, RĂŞINOASE,  
nesortat 
 

56,00 
lei/mst. 

90,00 lei/mc. 

70,00 
Lei/mst 
120,00 
lei/mc 

6. Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capătul 
subţire între 32-45 cm, 
Clasa Fe (furnir estetic) 

                    
400,00 

 
500,00 

7. Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capătul 

                    
500,00 

 
630,00 



subţire ≥  46 cm, 
Clasa Fe (furnir estetic) 

 

8. Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capătul 
subţire >  24 cm, 
Clasa Ft (furnir tehnic) 

                   
380,00 

 
480,00 

 

9. Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capătul 
subţire > 24 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                    
300,00 

 
380,00 

10. Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capătul 
subţire între 18-24 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
170,00 

 
220,00 

11. Lemn foc fasonat în steri, fag şi 
DT,nesortat  
(pentru primarie si institutiile subordonate) 

150,00 
lei/mst. 

243,00lei/mc. 

190,00 
Lei/mst 
300,00 

12. Lemn rotund de stejar şi gorun pentru 
industrializare, SR1039/1993, cu diametrul 
la capătul subţire > 28 cm, 
Clasa Fe (furnir estetic) 

                   
660,00 

 
830,00 

13. Lemn rotund de Stejar şi Gorun pentru 
industrializare, SR1039/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
450,00 

 
570,00 

14. Lemn rotund de Paltin pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
450,00 

 
570,00 

15. 
 

Lemn rotund de Frasin pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
450,00 

 
570,00 

16. Lemn rotund de Cireş pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
600,00 

 
750,00 

 

17. Lemn rotund de Carpen pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 

                   
200,00 

 
250,00 



la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

 

18. Lemn rotund de alte Div.Tari pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
200,00 

 
250,00 

19. Lemn rotund de alte Div.Moi pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul 
la capătul subţire ≥  18 cm, 
Clasa  C(pentru cherestea) 

                   
200,00 

 
250,00 

 

20. Lemn foc fasonat în steri DIVERSE MOI, 
nesortat  
(pentru primarie si institutiile subordonate) 
 

56,00 
lei/mst. 

    90,00 
lei/mc. 

70,00 lei/mst 
 
120,00 
lei/mc 

       
 
 
   NOTĂ: 

 

       Preţurile de mai sus nu  conţin TVA şi sunt stabilite pentru masa lemnoasă 
ce se valorifică loco pădure, la drum auto forestier. 

 

 

 

 
                   SEF OCOL                                                            CONTABIL ŞEF,  
                 ING. URDEA SORIN                                       EC. STROE ELENA MIHAELA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGIA PUBLICA LOCALA                                                       Anexa 3 

COLUL SILVIC „PĂDURILE ŞINCII”RA                     

 

 

 

Popunerile de modificare a preturilor corespunzatoare sortimentelor de material lemnos ce se 

valorifica la drum auto forestier catre POPULATIEI, 

in anul 2022 – PRIMARIA SINCA 

            

Nr. 

crt. 

Denumirea sortimentului de masa 

lemnoasa fasonată 

Preţ ACTUAL de 

vânzare        Lei 

/mc(mst)cu TVA 

Preţ PROPUS de 

vânzare 

lei/mc(mst)cu 

TVA 

1. L.l. răş. cu diametrul la mijloc  ≤ 20 

cm. 

150,00 188,00 

 

2. L.l. răş. cu diammetrul lamijloc între 

20-34cm. 

195,00 245,00 

 

3. L.l. răş. cu diametrul la mijloc  > 34 

cm. 

230,00 288,00 

4. L.l. fag cu diametrul la mijloc   ≤ 24 

cm. 

170,00 215,00 

 

5. L.l. fag cu diametrul la mijloc între 24-

40 cm. 

190,00 238,00 

6. L.l. fag cu diametrul la mijloc   > 40  

cm. 

220,00 275,00 

7. L.l. stejar, gorun,garniţă, paltin , frasin 

cu diametrul la mijloc   ≤ 24 cm. 

                200,00                 250,00 

8. L.l. stejar, gorun,garniţă, paltin , frasin 

cu diametrul la mijloc într 24-40 cm. 

                255,00                 320,00 

9. L.l. stejar, gorun,garniţă, paltin , frasin 

cu diametrul la mijloc >40 cm. 

                390,00                 488,00 

10. L.l. alte foioase tari cu diametrul la 

mijloc ≤ 24 cm. 

150,00 188,00 

11. L.l. alte foioase tari cu diametrul la 

mijloc între 24-40 cm. 

170,00 215,00 

 

12. L.l. alte foioase tari cu diametrul la 

mijloc  >40 cm . 

205,00 256,00 

13. L.l. alte foioase moi cu diametrul la 

mijloc ≤ 24 cm. 

135,00 169,00 

14. L.l. alte foioase moi cu diametrul la 

mijloc între 24-40 cm. 

150,00 188,00 

15. L.l. alte foioase moi cu diametrul la 

mijloc  >40 cm 

175,00 220,00 

16. L.foc div.tari lei/mst. 

(în raza comunei) 

70,00 lei/mst 

pala la cnatit.de 
90,00 lei/mst 

Pana la cantit.de 



16 mst si 
150,00lei/mst 

peste cant.de 16 
mst 

 

16 mst si  
195,00lei/mst 

peste cantitatea 
de 16mst 

 

17 L.foc div.tari lei/mc. 

(in raza comunei) 

113,00 lei/mc pala 
la cntit.de 9,88mc 
 243 lei/mc peste 
cant.9,88mc 

 

145,00 lei/mc 
pana la cantit.de 
9,88mc si  
315 lei/mc pecte 
cantit de 9,88 mc 

18. L.foc div. moi şi răşin. lei/mst.(în raza 

comunei) 

60,00 80,00 

 

19 L.foc div.moi lei/mc.(in raza comunei) 97,00 

 

129,00 

 

 

                    SEF OCOL,                                                    CONTABIL ŞEF, 

              ING. URDEA SORIN                                  EC. STROE ELENA MIHAELA 

 


