
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

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

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 50/26.11.2021 

PROIECT  DE HOTĂRARE 

privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație de masă 
lemnoasă pe picior, pe partizi producția 2022 

 
          Consiliul local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinara in data de 
17.12.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 7618/26.11.2021  a primarului comunei 
Şinca, raportul de specialitate nr. 7619/26.11.2021  de la Regia Publica Locala - Ocolului 
Silvic Padurile Sincii R.A., precum şi adresa nr. 4418/26.11.2021    primita de la  Regia 
Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. inregistrata la Comuna Sinca sub nr. 
7617/26.11.2021  privind necesitatea aprobarii listei de prețuri de pornire la licitație de 
masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2022, pentru licitatia din data 13.01.2022; 
          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. x) si art. 20, din   
Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 
          În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b) si lit. c) coroborat cu alin. 4, lit. f), si  alin. 6, lit. 
b), art. 139,  alin 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTĂRÂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, 
pe partizi - producția 2022, pentru licitatia din data 13.01.2022, conform anexei. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Sinca  
şi de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Padurile Sincii  R.A. 

 
 
 
 
                          INITIATOR                                  SECRETAR GENERAL 
                             PRIMAR                                     GALEA CRINA MARIA 
                     BARLEZ  VICTOR 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche, nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 
Nr. 7618/26.11.2021   

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
           Având în vedere prevederile din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate public şi ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si adresa nr. 4418/26.11.2021 
primita de la  Regia Publica Locala - Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A. 
inregistrata la Comuna Sinca sub nr. 7617/26.11.2021 privind lista de prețuri 
de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 
2022, pentru licitatia din data 13.01.2022 si actele de punere in valoare si 
fisele de calcul ale preturilor de referinta, iar conform documentelor primite 
initiez un proiect de hotarare privind aprobarea listei de preţuri de pornire la 
licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2022, licitatie ce 
va avea loc in data de 13.01.2022, proiect ce il supun spre dezbatere si 
aprobare consiliului local Sinca in sedinta ordinara din luna decembrie 2021. 
 

 
PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 
 

 
 
 
 



 
 
REGIA PUBLICA LOCALA - OCOLULUI SILVIC PADURILE SINCII R.A. 
Nr.   

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

           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. x) si art. 20, din   
Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 

,,q) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire - preţul 
stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament; pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preţ se face pornind de la preţul de 
APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la licitaţie/negociere 
pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale 
partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de adjudecare al grupajului 
se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; în cazul 
lemnului fasonat, preţul de pornire la licitaţie/negociere se fundamentează pe principiile 
economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru 
acesta se stabileşte distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net şi 
pentru coajă; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, 
organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, preţul de pornire se poate 
modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar 
nu poate fi mai mic decât nivelul preţului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se 
adjudecă la două sau mai multe proceduri de valorificare, organizate potrivit prevederilor 
prezentului regulament, preţul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului 
acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, în condiţii de piaţă; 
x) valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se 
recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca 
masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: 
prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin 
negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a 
lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al 
proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în 
instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier 
proprietate publică; 
ART. 20 
    (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică a statului se publică înainte de data desfăşurării acesteia cu 
cel puţin 30 de zile calendaristice, pentru licitaţia principală, şi cu cel puţin 10 zile 
calendaristice, pentru licitaţiile intermediare şi pentru licitaţiile de lemn fasonat. 
    (2) Organizatorii licitaţiilor pentru masa lemnoasă şi pentru lemnul fasonat provenite 
din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale publică 



anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte 
de data desfăşurării acesteia. 
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (1) şi (2) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro şi 
pe site-ul organizatorului; anunţul se afişează şi la sediul organizatorului. Modelul şi 
conţinutul-cadru ale anunţului privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă 
şi/sau de lemn fasonat sunt prevăzute în anexa nr.  
    (4) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. 
(3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi: 
     a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; 
    b) preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare, în cazul licitaţiei publice deschise, 
astfel: în lei/mc volum brut, pentru fiecare partidă/lot de lemn fasonat de foc; în lei/mc 
volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă. Preţul 
este fără TVA. 
    (5)  Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică a statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar 
pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-
teritoriale se aprobă de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de 
administraţie al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Preţul de pornire se 
exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. 
     (6) În cazul lemnului fasonat, preţul de pornire la licitaţie/negociere se stabileşte pe 
principiile economiei de piaţă, corelat cu condiţiile de livrare; în cazul sortimentelor de 
lemn rotund şi despicat de lucru, preţul de pornire se stabileşte atât pentru volumul net, 
cât şi pentru coaja acestuia, pentru fiecare lot, respectiv pentru fiecare piesă 
personalizată. 
    (7)  În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitaţiei, în 
baza fundamentării aprobate în scris de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv 
art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua preţul de pornire la licitaţie pentru lotul/piesa 
respectiv(ă). 
 Avand in vedere solicitarea facuta de catre Regia Publica Locala - Ocolului Silvic 
Padurile Sincii R.A. si proiectul initiat consideram fundamentat proiectul si propunem 
spre dezbatere si aprobare lista de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe 
picior, pe partizi - producția 2022, pentru licitatia din data 13.01.2022, conform anexei la 
proiectul de hotarare. 
 

REGIA PUBLICA LOCALA - OCOLULUI SILVIC PADURILE SINCII R.A 
URDEA SORIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA LA PROIECT DE HOTARARE       
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              LICITAŢIA DIN 13.01.2022 - masă lemnoasă pe picior           
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