
 
ROMÂNIA 

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

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

Nr. 51/26.11.2021  
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 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; 

           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 produs a 

se recolta in 2020 

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.   
  
  

                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                         SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

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

 
Nr. 7621/26.11.2021 

 
 

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 

2022 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 2022 il supun spre aprobare in sedinta ordinara 

din data de 17 decembrie 2021. 

 
 
 
 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 

 
 



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ  
OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII R.A. 

Şercaia, str. Principală nr. 16 , jud. Braşov,  Tel.: 0368/405 575, 0368/405 576,  
Fax: 0368/405575, e-mail: padurilesincii@yahoo.com 

Certif. înreg. RNAPOS Seria A, nr. 74; J/08/1652/2009; C.U.I.: RO 26284950 
Codul certificatului forestier: SA-FM/COC-002810 Issue No. 1.0 

 

 

Nr.4417 din 26.11.2021 

 

 

 

  

Raport de specialitate, 
Privind adoptarea de către Consiliul local al comunei Sinca a unei hotărâri 

referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 

2022 din fondul forestier al destinației acestora a prețurilor de referință și al celor 

de valorificare 

 

 

 

 

         Având în vedere prevederile HG 715/2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică precum și ale  art.22, alin.(2) din Actul constitutiv, vă propunem spre 

analiză și aprobare următoarele: 

 

     a) - prețurile de referință pe specii si sortimente dimensionale pentru masa 

lemnoasă pe picior corespunzătoare anului 2022 - Anexa 1; 

b) - cantitățile de masă lemnoasă de recoltat în anul 2022 pe natură de produse și 

mod de valorificare; 

c) - tarifele maxime pentru prestări servicii exploatare ce se vor adopta în anul 

2022; 

    d) - prețurile de pornire în licitație corespunzătoare sortimentelor de material 

lemnos ce se valorifică la drum auto agenților economici - Anexa2; 

    e) - prețurile corespunzătoare  sortimentelor de material lemnos ce se valorifică 

la drum auto populației – Anexa 3; 

          Cu privire la aplicarea prețurilor de referință ( a se vedea art.1, lit.r din HG 

715/2017) pentru masa lemnoasă pe picior ce se recoltează din fondul forestier al  



comunei Sinca, analizând prețurile de referință pe care le practică ROMSILVA la 

Direcțiile Silvice Brasov, Sibiu și Mureș s-a observat faptul că regia noastră are 

prețuri ușor mai ridicate decât aceste unități silvice reprezentative din zonă, fapt ce 

ne îndreptățește să propunem menținerea prețurilor utilizate până acum ( atașăm 

extras ale prețurilor de referință)- Anexa 1. 

            Aplicând prevederile art.4, alin.(1) și art.6, alin.(1) ale HG 715/2017 prin 

care Consiliul local aprobă prin hotărâre atât volumul de masă lemnoasă ce se 

recoltează din fondul forestier ce îi aparține cât și modul de valorificare vă 

supunem analizei următoarele situații prezentate tabelar: 

 

 
Tip produse Posibilitate 

anuală 

(mii mc) 

Volum propus 

 a se recolta 

(mii mc) 

din care: 

pe picior 

(mii mc) 

fasonat 

(mii mc 

Principale 16,9            18,5 8,5 10,00 

T.conservare 1,9 - - - 

Secundare 3,2 4,8 4,8 - 

Igienă 1,7 1,0 1,0 - 

Total         23,7 24,3         14,3 10,00 

 

Volumul propus a se recolta este mai mare decât posibilitatea din cauza 

stocurilor de masă lemnoasă neexploatată, înregistrată din anii anteriori. 

Referitor la tarifele maxime pe care regia le poate aplica pentru prestări 

servii exploatări forestiere, potrivit art.52 al HG 715/2017 propunerea noastră este 

de majorare cu 20 lei a tarifelor maxime practicate în 2021, adică: 

- 120 lei/mc - exploatare produse principale cu utilaj conducător tractor; 
- 140 lei/mc - exploatare produse principale cu utilaj conducător funicular; 

                  - produse secundare - rărituri  

Argumentăm solicitarea majorării acestor tarife prin faptul că, pe fondul 

creșterii costurilor (cu forța de muncă, cu carburanți, etc) și preturilor de piață ale  

lemnului, firmele sunt tot mai puțin disponibile a efectua aceste servicii, aspecte la 

care se adaugă o tot mai acută lipsă a forței de muncă calificată în exploatări 

forestiere. 

Referitor la prețurile sortimentelor de material lemnos ce regia le practică 

atât în ceea ce privește pornirea în licitație pentru agenți economici cât și a celor ce 

se valorifică la populație, propunerea este de majorare a acestora cu 25% pentru 

anul 2022, iar în susținerea acestei majorări prezentăm următoarele: 

- prețurile nu au mai fost majorate, din anul 2016, perioada în care suma indiciilor 

de inflație înregistrați pe anii ce au trecut a fost de 24,4%; 



- prețul mediu obținut în licitațiile de produse fasonate organizate de ocol în 

primele 10 luni ale anului, la sortimentul ”Lemn rotund fag pentru industrializare 

cu diam. la capătul subțire  ˃ 24 cm clasa C (pentru cherestea)”  este de 395 lei/mc, 

ce reprezintă o creștere cu 31% față de prețul de pornire în licitație, acest sortiment 

fiind și cel mai important produs al regiei ce îl prezintă în licitație; 

- la sortimentul lemn de foc diverse tari (în raza ocolului/comuna) prețul de 70 

lei/mst, propunem a se majora chiar cu 30% fiindcă,  excluzând TVA-ul revine un 

preț de 58,8 lei/mst. ceea ce înseamnă aprox.95 lei/mc. 

 

              In condițiile în care costurile medii de exploatare sunt în medie de cca. 87 

lei /mc, rezultă că valoarea unui mc. lemn de foc valorificat este de 9 lei. 

              In plus nici un proprietar fie el public sau privat nu valorifică lemnul de 

foc sub 100  

lei /mst, și în condițiile în care pe piața liberă prețurile pornesc de la 180 lei/mst, 

iar cele două comune asociate valorică către populație în medie un volum de cca 

7000 mc/11300 mst). 

          Raportat la cele prezentate, vă rugăm a se analiza și a se decide. 

 

                    

 

                          Sef ocol, 

                       Ing.Urdea Sorin  
 

 

 
 

 

 



RPL Ocolul Silvie padurile Sincii RA ANEXA 1 
y,Bo/eCT Ll-6 ;l-h::irrl-12g/2€ 

Preturile de referinta pentru anul 2022, 
pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier 

proprietate a comunei Sinca 

I. V ALORI pe specii/grupe de specii si sortimente, V (lei/me), pentru gradul III de accesibilitate

Nr. SPECIA/GRUPA SORTIMENTUL 
crt. DE SPECJI Gl 02,3 Ml,2,3 L.subtire Lemn foe Coaja 

lemn 
lucru 

1 MO,BR, LA 273,58 194,27 126,66 62,96 20,81 2,00 
2 ALTE 231,50 164,38 99,15 69,37 19,79 2,00 

RASfNOASE 
3 FAG 274,30 188,54 95,06 55,43 35,54 2,00 
4 GO,ST.P.,GI 384,06 367,67 259,97 160,27 27,15 2,00 
5 CER 
6 ALTEQV. 
7 FRASINI 471,49 338,22 109,12 30,87 2,00 
8 PALTfNI 416,71 316,77 151,18 52,33 27,05 2,00 
9 CIRES 2,00 
10 CARPEN 129,50 112,89 68,36 56,14 36,68 2,00 
11 SORB 
12 SALCAM 
13 ALTE DT 353,44 218,32 125,95 57,03 39,16 2,00 
14 TEI 6, 11 2,00 
15 ANfNI 72,93 45,03 13,67 2,00 
16 PLOP EA 115,04 11,73 2,00 
17 SALCII 103,64 42,00 16,32 2,00 
18 ALTE DM 182,01 117,79 64,15 27,37 10, 17 2,00 

II. V ALO RILE COEFICIENTILOR DE AJUST ARE PE GRADE DE ACCESIBILIT A TE (0 a):

2.1. gradul I ( distanta scos - apropiat :S 250 m),Qa � 1, 1 O; 
2.2. gradul II ( distanta de scos-apropiat :251-500 m),Qa = 1,05; 
2.3. gradul III (distanta de scos-apropiat :501-1000 m), Qa = 1,00; 
2.4. gradul IV ( distanta de scos-apropiat : 1001-1500 m),Qa= 0,90; 
2.5. gradul V (distanta de scos- apropiat: :1500-2500 m), Qa= 0,85; 
2.6. gradul VI ( distanta de scos- apropiat: >2500 m),Qa = 0,70 

III. V ALORILE COEFICIENTILOR DE AJUSTARE PE TEHNOLOGII DE EXPLOATARE(O t):

3.1. tehnologii de exploatare care folosesc tractoare: Qt = 1,00 
3.2. tehnologii de exploatare care folosesc atelaje: Qt= 0,90 
3.3. tehnologii de exploatare care folosesc instalatii pe cablu: Qt = 0,85 

IV. PRETUL DE REFERINTA pentru anul de productie 2021 (PR mlp2021) pe specii/grupe de
specii, sortimente, grade de accesibilitate si tehnologii de exploatare se calculeaza dupa formula:

--

'·-:- V (lei/me) X Qa X Qt 

INITIATOR, PRIMAR
BÂRLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL

GALEA CRINA MARIA

PR mlp 2021 lei/mc



... 
, 

REGIA PUBLICA LOCALA ANEXA NR.2 
OCOLUL SILVIC ,,PADURILE SINCII" RA 

Nr. 
crt. 

0 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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 
Denumirea sortimentului de masa lemnoasa 
fasonata la drum auto ( conform ST AS-
urilor) 

1 
Lemn rotund de ra�inoase pentru 
industrializare, SR1294/1993, cu diametrul la 
capatul subtire > 34 cm 
Clasa Fe (furnir estetic) 
Lemn rotund de ra�inoase pentru 
industrializare, SR1294/1993, cu diametrul la 
capatul subtire > 24 cm 
Clasa Ft (furnir tehnic) 
Lemn rotund de ra�inoase pentru 
industrializare, SR1294/1993, cu diametrul la 
capatul subtire > 18 cm 
Clasa C (pentru cherestea) 
Lemn rotund de mina LrRl, din ra�inoase, 
SR 256/1979, cu diametrul la capatul subtire 
intre 12-17 cm 
Lemn foe fasonat in steri, RA�INOASE, 
nesortat 

Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capatul subtire 
intre 32-45 cm, 
Clasa Fe (furnir estetic) 
Lerno rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capatul subtire 
2:'.: 46 cm, 
Clasa Fe (furnir estetic) 
Lemn rotund de fag pentru industrializare, 
SR2024/1993, cu diametrul la capatul subtire 
> 24 cm,

I • .,. • 

,,. . 

.. 

• 

. ...,.

Pref de Pret de 
pornire la pornire la 
licitatie, fiira licitatie fara 
T.V.A.Lei/mc. TVA- Lei/me

Actual Propus 

2 3 

400,00 500,00 

350,00 450,00 

300,00 380,00 

200,00 250,00 

56,00 70,00 
lei/mst. Lei/mst 

90,00 lei/me. 120,00 lei/me 

400,00 500,00 

500,00 630,00 

380,00 480,00 



u 

Clasa Ft (furnir tehnic) 

9. Lemn rotund de fag pentru industrializare,
SR2024/1993, cu diametrul la capatul subtire 300,00 380,00 

> 24 cm,

Clasa C(pentru cherestea)

10. Lemn rotund de fag pentru industrializare,
SR2024/1993, cu diametrul la capatul subtire 170,00 220,00 

intre 18-24 cm,
Clasa C(pentru cherestea)

11. Lemn foe fasonat in steri, fag �i DT,nesortat 150,00 190,00 

(pentru primarie si institutiile subordonate) lei/mst. Lei/mst 

243.00lei/mc. 300,00 

12. Lemn rotund de stejar �i gorun pentru
industrializare, SR1039/1993, cu diametrul la 660,00 830,00 

capatul subtire > 28 cm,
Clasa Fe (furnir estetic)

13. Lemn rotund de Stejar �i Gorun pentru
industrializare, SR1039/1993, cu diametrul la 450,00 570,00 

capatul subtire:::: 18 cm,

Clasa C(oentru cherestea)

14. Lemn rotund de Paltin pentru
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul la 450,00 570,00 

capatul subtire:::: 18 cm,
Clasa C(pentru cherestea)

15. Lemn rotund de Frasin pentru
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul la 450,00 570,00 

capatul subtire :::: 18 cm,

Clasa C(pentru cherestea)

16. Lemn rotund de Cire� pentru industrializare,

SR3302/1993, cu diametrul la capatul subtire 600,00 750,00 

:::: 18 cm,
Clasa C(pentru cherestea)

17. Lemn rotund de Carpen pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul la 200,00 250,00 

capatul subtire:::: 18 cm, 

Clasa C(oentru cherestea) 

18. Lemn rotund de alte Div.Tari pentru 

industrializare, SR3302/1993, cu diametrul la 200,00 250,00 

capatul subtire :::: 18 cm, 

Clasa C(pentru cherestea) 

19. Lemn rotund de alte Div.Moi pentru 
industrializare, SR3302/1993, cu diametrul la 200,00 250,00 

capatul subtire :::: 18 cm, 
Clasa C(pentru cherestea) 

.,. . 

•



I 

20. Lemn foe fasonat in steri DIVERSE MOI, 
nesortat 

(pentru primarie si institutiile subordonate) 

NOTA: 

56;00 

lei/mst. 

90,00 
lei/me. 

70,00 lei/mst 

120,00 lei/me 

Pre/urile de mai sus nu con/in TVA $i sunt stabilite pentru masa lemnoasa ce se 
valorifica loco padure, [{I drum auto fores tier. 

SEFOCO 

ING. URDEA SORIN 

.. 

• 

CONTABIL SEF, 

EC. STRO LENA MIHAELA 

,. .. 

• 

.,. 

INITIATOR, PRIMAR

BÂRLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL

GALEA CRINA MARIA



REGIA PUBLICA LOCALA Anexa 3 
COLUL SILVIC ,,PA.DURILE �INCil"RA 

Popunerile de modificare a preturilor corespunzatoare sortimentelor de material 
lemnos ce se valorifica la drum auto forestier catre POPULA TIEI, 

Nr. 
crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

in anul 2022-PRIMARIA SINCA 

Denumirea sortimentului de 
masa lemnoasa fasonata 

L.l. ra�. cu diametrul la mijloc
< 20 cm.
L.l. ra�. cu diammetrul lamijloc

intre 20-34cm. 
L.l. ra�. cu diametrul la mijloc

> 34 cm.
L.l. fag cu diametrul la mijloc

< 24 cm. 
L.l. fag cu diametrul la mijloc

intre 24-40 cm. 
L.l. fag cu diametrul la mijloc

> 40 cm.
L.l. stejar, gorun,garnifa, paltin
, frasin cu diametrul la mijloc

� 24 cm. 
L.l. stejar, gorun,garnita, paltin
, frasin cu diametrul la mijloc

intr 24-40 cm. 
L.l. stejar, gorun,garnita, paltin
, frasin cu diametrul la mijloc

>40 cm.
L.l. alte foioase tari cu

diametrul la mi_iloc < 24 cm. 
L.l. alte foioase tari cu 

diametrul la mijloc intre 24-40 
cm. 

L.l. alte foioase tari cu
diametrul la miHoc >40 cm . 

L.l. alte foioase moi cu
diametrul la mi_jloc < 24 cm. 

L.l. alte foioase moi cu 
diametrul la mijloc intre 24-40 

cm. 
-

, 

,r • 

... 

Pref ACTUAL Pref PROPUS 
de vanzare de vanzare 

Lei /mc(mst)cu lei/mc(mst)cu 
TVA TVA 

150,00 188,00 

195,00 245,00 

230,00 288,00 

170,00 215,00 

190,00 238,00 

220,00 275,00 

200,00 250,00 

255,00 320,00 

390,00 488,00 

150,00 188,00 

170,00 215,00 

205,00 256,00 

135,00 169,00 

150,00 188,00 



15. 

16. 

17 

18. 

19 

L.I. alte foioase moi cu

diametrul la miiloc >40 cm 

L.foc div.tari lei/mst.

(in raza comunei)

L.foc div.tari lei/me.

(in raza comunei)

L.foc div. moi �i ra�in.

lei/mst.(in raza comunei) 

L.foc div.moi lei/mc.(in raza

comunei) 

SEF OCOL, 

ING. URDEA SORIN 

" 

• 

. .,. � 

,r • 

175,00 220,00 

70,00 lei/mst 90,00 lei/mst 

pala la cnatit.de Pana la 
16 mst si cantit.de 16 mst 

150,00lei/mst Sl 

peste cant.de 16 195,00lei/mst 

mst peste cantitatea 

de 16mst 

113,00 lei/me 145,00 lei/me 

pala la cntit.de pana la cantit.de 

9,88mc 9,88mc si 
243 lei/mc 315 lei/me 

peste pecte cantit de 

cant.9,88mc 9,88 me 

60,00 80,00 

97,00 129,00 

CONTABIL �EF, 

EC. STROE LENA MIHAELA 

INITIATOR, PRIMAR    SECRETAR GENERAL

BÂRLEZ VICTOR    GALEA CRINA MARIA
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