
JUDETUL BISTRITA NAS lUD
COMUNA JOSENII BARGAIILUI
NR. 638 DrN 4.02.2022

CATRE,
PUNCTUL DE INFORMARE DOCUMENTARE

JosENII nAnoAuruI
Alaturat vd inaint[m, in conformitate cu:

- Art. 35 alin. (12), (13), (14), (15) qi (16) din Regulamentul de organizare qi

funclionare a Consiliului local Josenii Bdrgiului, aprobat prin Hot[rdrea Consiliului
local Josenii Bdrgdului nr. 6 din 30.01 .2020, urmdtorul proiect de hotdrdre care va fi pus

la dispozilia locuitorilor comunei Josenii B6rgiului :

l.Proiect de hot[rdre nr. 637 din 4.02.2022, privind defalcarea cotei de masd

lemnoasl pentru ar,r;i- 2022 gi stabilirea prelurilor de desfacere a lemnului-inifiator
primarul comunei ;

In perioada28.02.2022-6.04.2022, se va afi;a proiectul de hotdrdre la Punctul de

Informare-Documentare Josenii Bdrg6ului, in vederea aducerii la cunoqtin![ publicd ;

In perioada 4.03.2022-14.03.2022, (conform art. 7 alin. (4) din Legea rc. 5212003,

republicati), se vor primi qi inregistra propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de

recomandare precum qi contestaliilaproiectul de hotSrdre. Tot in aceastd perioadi se vor
inregistra eventualii doritori de a participa la Eedinla Consiliului 1ocal Josenii Bdrgdului.

La proiectul de hotirfire ceti{enii pot depune propuneri, sugestii, opinii cu valoare de

recomandare, in 10 zile de la afiqare, conform alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 5212003, cu

modificlrile qi completlrile ulterioare, privind transparen{a decizionali in administrafia public[.

Prezenta nota va fi afiqati in Punctul de Informare-Documentare Josenii

Bdrgdului tncepdnd cu data de 28.02.2022 pdni pe data de 6.04.2022, dacd nu s-au

primit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ pdnd

pe data de 14.03.2022, se va inainta secretarului general al comunei impreund cu

proiectul de hotdrdre, urm6nd a fi inaintat comisiilor pe domenii de specialitate a

C onsiliului local Jo seniildmfuLui

Prezentanota a fost afiEata in Punctul
de Informare-Documentare al comunei Jo-

senii Bdrg6ului in perioada 28.02.2022-
14.03.2022, inregistrAndu-se un numar de-
sugestii, sesizari, opinii qi contestalii ale ce-

tdlenilor cu privire la proiectul de hotIrdre.
Parasca Remus-Florin

A *



Nr. 637 din 4.02.2022

PROIECT DE HOTARARE
Subsemnatul, Vrincean Nicolae primarul comunei Josenii Bdrgdului, in temeiul

art. 136 alin. (1) din Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului Romdniei nr. 5712019, cu

completdrile ulterioare, privind Codul administrativ, propun Consiliului local Josenii

Bdrgdului, urmdtorul proiect de hot[rdre:

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BARGAULUI
CONSILIUL LOCAL,

norAnAnrc
privind defalcarea cotei de masl lemnoasi pentru anul 2022 gi stabilirea preturilor de

desfacere a lemnului

Consiliul local al comunei Josenii Bdrg6ului, judelul Bistrila-NSsdud;

-avind in vedere:
-referatul de aprobare nr. 636 dn 4.02.2022, intocmit de primarul comunei Josenii

Bdrg[ului;
-HotSr6rea ff. 212022, din

autonome de interes local ,,Ocolul
nr. 187 din4.02.2022;

-referatul gefului Ocolului silvic comunal Josenii B0rgdului nr. 64 din 14.01 .2022,

pentru defalcarea cotei de mas6lemnoasd pe anul 2022 qi stabilirea prefurilor de desfacere a

lemnului;
-prevederile HotirArii Consiliului local Josenii Bdrgdului nr. 17 din 26.03.2009,

privinil infiinfarea regiei autonome de interes local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii

Birgdului", cu modificlrile qi completirile ulterioare;
-proiectul de hotarare nr. 637 din 4.02.2022, nitiat de primarul comunei Josenii

Bdrgdului;
-nota nr. 638 din 4.02.2022, aPunctului de Informare Documentare Josenii Bdrgdului

din care reanltd c5 proiectul privind defalcarea cotei de masi lemnoasi, a fost afiqat la

sediul Primdriei din localitatea Josenii Bdrg6ului nr. 153, judeful Bistrita-Ndsdud, in
vederea depunerii de sugestii, propuneri qi contestalii ;

-avizgll cu caracter consultativ nr. _ din 
-.03.2022, 

al comisiei de specialrtate a

Consiliului local Josenii Bdrg6ului, buget-finanle gi activit5li economico-financiare a

Consiliului local Josenii Bdrgdului ;

-avintl cu caracter consultativ nr. _ din 
-.03.2022, 

al comisiei de specialrtab a

Consiliului local Josenii Bdrg6ului, pentru amenajarea teritoriului 9i urbanism, agriculturd ,

proteclia mediului qi turism;
In conformitate cu :

31.01 .2022 a Consiliului de Administra\ie al Regiei

Silvic Comunal Josenii B6rgdu1ui", inaintati cu adresa



-prevederile art. 62, art. 63, art. 65 Si urmbtoarele, din Legea ff. 4612008,

republicatd-Codul silvic, cu modifi c6rile qi completlrile ulterioare;
-prevederile Hot5r6rii Guvemului Rom6niei nr. 71512017, cu modificlrile ulterioare,

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate public[;

-prevederile Hotirdrii Guvernului Romdniei nr. 43811991, privind liberalizarca
prelului masei lemnoase pe picior;

-prevederile Ordinului nr. 11912022, privind aprobarea Listei prelurilor de referin![,
pe specii qi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul
contravalorii materialelor lemnoase prevdzute La art. 22 alin. (6) din Legea nr. l7ll20l0
privind stab ilirea gi sanclionarea contravenliilor silvice ;

-prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului Romdniei nr. 11212005, pentru

abrogarea unei pozilii din anexa la Ordonanla de Urgenld, a Guvernului nr. 3612001, privind
regimul prelurilor qi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizttl Oficiului
Concurenfei, aprobatd prin Legea nr. 390 12005 ;

-prevederile nr. crt. 182 pozilia 6.12, din Anexa 2la Ordinul comun al Ministerului
Agriculturii qi Dezvolt5rii Rurale qi Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei
Publice, rv.971133212019, privind aprobarea criteriilor de incadrare gi a listei localit{ilor
din zona montan[;

-prevederile art. I, arl.. 2 alin. (1) qi urmdtoarele din Legea nr. 14412000, republicatd,
privind acordarea de facititdli persoanelor care au domiciliul in localitE1ile rurale aflate in
zonele montane ;

-prevederile art. 7 lit. q) din Hotdr6rea Guvemului Romdniei nr. 157912005, cu

modificdrile qi completirile ulterioare, pentru aprobarca Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgen![ voluntare

-prevederile Legii nr. 27312006, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, privind
finanlele publice locale;

-prevederile Legii 5OO|2OO2, privind finanlele publice, cu modificirile gi

completdrile ulterioare;
-prevederile art. 7 alin. (2) qi alin. (4) din Legea nr. 5212003, republicatd, privind

transparenla decizional5 in administralia publicd;
In temeiut art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) $i d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. i) qi r),

alin. (14), art.l39 alin. (1), atin. (3) lit. g) qi i) art. 196 alin. (1) lit. a) qi art. 197 alin. (1) din

Ordonanla de Urgen![ a Guvernului Romdniei nr. 5712019, cu completdrile ulterioare,

privind Codul administrativ;
HOTARA$TE:

Art.L.- (1). Persoanele care au domiciliul in localitalile componente ale comunei

Josenii Bdrgdului, au dreptul, pentru practicarea unor meqtequguri tradilionale,la o cantitate

lemn de lucru, de pdnd Ia 4 mc. anuaVfamilie, pentru a fi prelucratd, in produse finite 9i

semifinite, in vederea efectuirii schimbului de produse din lemn cu cereale necesare

locuitorilor comunei Josenii BArgdului, sau pentru modemizarea caselor de locuit 9i

anexelor gospoddregti ;

(2) Prin familie se intelege : solul, solia qi copiii lor necdsdtorili care gospoddresc

impreunS.



Art.2.- (1). Acordareamaterialului lemnos menlionat la art.l din prezenta hotdrdre se

acordd pebazdde tabele intocmite dupd evidenlele din registrele agricole comunale, avizate

de primarul comunei Josenii BArg[ului gi inaintate Ocolului silvic comunal.
(2). Primarul gi Ocolul silvic comunal Josenii Bdrgiului, sunt obligali sd asigure,

cu prioritate, cantit6li1e de material lemnos, la nivelul aprobat pentru fiecare gospod[rie.
Art.4.- (1). Tinerii cdsitorili, in v0rst[ de pdnd la 40 de ani, cu domiciliul stabil pe

raza comunei Josenii BdrgSului, au dreptul o singurd datd, la material lemnos pentru

construcfie, in cantitate de 25 mc. de familie.

Q), Prin familie se inlelege : solul, solia qi copiii lor nec[s[tori{i, care

gospodlresc impreunS.
(3). Prevederile art.7 alin. (2) $i (3) din Legea nr.22912006, se aplicd in mod

corespunzbtor.
Art.S.- De prevederile prezentei hotdrdri nu beneficiazd persoana care a fost

sanctionat[ pentru siv6rqirea unei infrac]iuni sau contraven]ii prevdntte de Legea nr.

4612008-Codul silvic, republicati cu modificdrile ulterioare, in ultimele 12 luni anterioare

depunerii cererii pentru material lemnos.
Art.6.-Materialul lemons acordat conform prezentei hotirdri va fi livrat la drum

auto, prin grija Ocolului silvic comunal Josenii Bdrgdului, iar prelul materialului se

stabileqte conform anexei nr. 1, laprezentahotdrdre din care facparte integrantd.

Prelurile din anexa I La prezenta hot5r6re, cuprind taxa pentru intrelinerea
drumurilor qi TVA.

Lrt.l.- (1). Se aprobd exploatarea de masi lemnoasi, aprobatd legal pentru t[ieri
anuale, a Ocolului silvic comunal Josenii B6rgiului, de 42.928 mc, in anul 2022, din
p6durile administrate de Ocolul silvic comunal Josenii Bdrgiului, astfel :

a) 7.517 mc.- volum brut de masa lemnoasd provenind din produse principale,

secundare, igienS qi conservare, destinatd vdr:zddri catre populalie la drum auto, care se

compune din :

-3.668 mc. produse principale ;

- I.077 mc. produse secundare ;

- 2.144 mc. produse igien[ ;

- 628 mc. produse conservare.
b) 34.832 mc- volum brut de masa lemnoasa provenind din produse principale,

secundare qi conservare, cantitate destinatS agenlilor economici, din care :

-13.332 mc. produse principale;
-20.000 mc. produse secundare ;

- 1.500 mc. conservare.
c) 579 mc- volum brut de masa lemnoasS provenind din produse principale: 579 mc.,

cantitate destinatd pentru nevoi locale la institutiile din subordinea Consiliului local Josenii

Bdrgdului, ajutoare de urgen!6 gi pentru compensalii in cadrul Serviciului Voluntar pentru

Situalii de Urgenli Josenii Bdrgiului- membrilor serviciului, la dispozilia Primiriei
comunei Josenii Bdrg[ului;

(2). Materialul lemnos exemplificatla a1in. (1) lit. c), va fr livrat la pretul stabilit in
anexa nr.2laprezenta hotdrdre din care face parte integrantd.

(3). Prefurile de incepere a licitaliilor vor fi stabilite de Consiliul de Administr{ie al

Ocolului silvic comunal Josenii Bdrgdului R.A., in funclie de prefurile de APV calculate

conform Ordinul llg/2022 privind aprobarea Listei prefurilor de referinld, Pe specii 9i

sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul contravalorii



materialelor lemnoase previzutela art.22 ahn. (6) din Legea nr. 17112010 privind stabilirea
gi sancliortarea contravenliilor silvice qi a Hot[rdrii Guvemului Romdniei nr. 71512017,

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier

proprietate public6;
(4) ln cazlul negocierilor pretul minim de plecare la negociere va fi: preful de

adjudecare apartizllor iniliale ;

(5) Licitaliile se vor organiza cu respectarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr.

7 15 12017, cu modific[rile ulterioare.
Art.8.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd PrimaruI

comunei gi gefulOcolului silvic comunal Josenii Bdrg[ului.
Art.9.- Prczentahotirdre a fost adoptat[ cu un numar de 

- 
voturi pentru, 

- 
voturi

impotriva, _ abtineri din numIrul de_ consilieri prezegiin sala de qedin!6.

Art.LO.- Pe data adoptdrii prezentei hotdr6ri iqi inceteazd, aplicabilitatea Hot[rArea

Consiliului local Josenii Birg6ului nr. 13 din 3I.03.2021.
Art.11.-Prezentahotir6re se comunicd cu :

-Institutia Prefectului-j udetul Bistrila-Ndsiud ;

-Primarul comunei Josenii Bdrgdului ;

-$eful Ocolului silvic comunal Josenii Bdrgdului ;

-adusa la cunoqtinla publicS prin afigare la sediul Consiliului local Josenii Bdrgdului.

PRE$EDINTE,
Cotu George

Na. 
-Din _.03.2022 Yiza CFP

Initiator: dl. Vrincean Nicolae primarul comunei

C ontrase mneaza secreta r,
Cuciurean Victor



ANEXA 1

la HotlrArea Consiliului local Josenii Bflrglului
nr. din .03.2022

A

LISTA DE PRETURI PENTRU VAIIZAREA LA POPULATIE A
MATERIALULUI LEMNOS

ix F \ZHLE: FASONAT SI APROPIAT PRETURILE CONTIN TVA
Nr.
Crt.

Specia U.M. Pret
livrare
lei/mc.
brut
Fasonat

Pret
livrare
lei/mc.
brut
Apropiat

Pret
livrare
lei/mc.
brut
Denozit

I RASINOASE
1. Lemn lucru sros D>34 cm mc 150,00 300,00 400,00

2. Lemn lucru miilociu D 20,1-34 cm mc 120,00 200,00 300,00

3. Lemn lucru subtire D< 20 cm mc 100.00 150,00 250.00

II FAG
1. Lemn lucru gros D> 40 cm mc 150,00 300,00 400,00

2. Lemn lucru miilociu D 24,1-40 cm mc 120,00 200.00 300,00

3. Lemn lucru subtire D< 24 cm mc 100.00 150,00 250,00

IIT PALTTN, FRASIN, CIRES
1. Lemn lucru gros D> 40 cm mc 150,00 300,00 400,00
) Lemn lucru miilociu D 24,1-40 cm mc 120,00 200,00 300,00

3. Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100"00 150,00 250,00

TV ALTE FOIASE TARI
1. Lemn lucru gros D> 40 cm mc 150,00 300,00 400,00

2. Lemn lucru miilociu D 24,1-40 cm mc 120,00 200,00 300,00

3. Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100,00 150"00 250,00

v ALTE FOIOASE MOI
1. Lemn lucru gros D> 40 cm mc 150,00 300,00 400,00

2. Lemn lucru miilociu D 24r'1,-40 cm mc 120,00 200,00 300.00

3. Lemn lucru subtire D< 24 cm mc 100,00 125"00 250,00

VI LEMN FOC-TOATE SPECIILE Mc 50,00 100,00 150,00

Pregedinte,
Cotu George



ANEXA 2
la HotIrffrea Consiliului local Josenii Bflrgaului

rlr. _ din _._.2022

LISTA DE PRETURI
PENTRU LEMNELE LIVRATE PENTRU NEVOI LOCALE

Pregedinte,
Cotu George

SORTIMENTUL
(indiferent de specie)

UM Pre{ livrare lei/mc
brut apropiat- (pre{ul conline
taxa de peiai si TVA)

Pre{ livrare lei/mc
brut depozit- (pre{ul confine
taxa de peiai si TVA)

Lemn lucru gros mc 120,00 lei 200,00 lei
Lemn lucru miilociu mc 110,00 lei 190.00 lei
Lemn lucru subtire mc 100,00 lei 180,00 lei
Lemn de foc mc 80.00 lei 150"00 lei
Pomi de iarnl buc 40.00 lei/buc 50.00 lei/buc



Nr. 636 din 4.02.2022

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Vrincean Nicolae, primarul comunei Josenii B0rg6ului, avdnd in vedere:
-referatul de aprobare nr. 636 din 4.02.2022, intocmit de primarul comunei Josenii

Bdrglului;
-Hotdr0rea nr.212022, din 31.01 .2022 a Consiliului de Administralie al Regiei autonome de

interes local ,,Ocolul Silvic Comunal Josenii Bdrglului",inairfiatd cu adresa nr. 187 din4.02.2022;
-referatul gefului Ocolului silvic comunal Josenii B0rg6ului nr.64 din 14.01.2022, pentru

defalcarea cotei de mas[ lemnoasl pe anul 2022 qi stabilirea preflrilor de desfacere a lemnului ;

-prevederile art. 62, art.63, afi.65 gi urmdtoarele, din Legea nr. 4612008, republicatd-Codul
silvic, cu modificlrile qi completirile ulterioare;

-prevederile Hot[r6rii Guvernului Romdniei nr. 71512017, cu modificlrile ulterioare, pentru

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate

public6;
-prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr. 43811991, privind liberalizarea prelului

masei lemnoase pe picior;
-prevederile Ordinului nr. 11912022, privind aprobarea Listei prefurilor de referinld, Pe

specii gi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul contravalorii

materialelor lemnoase prevdzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 17112010 privind stabilirea qi

sanclionarea contravenliilor silvice;
-prevederile Ordonanlei de Urgen!6 a Guvernului Romdniei nr. 11212005, pentru abrogatea

unei pozilii din anexa la Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului nr. 3612001, privind regimul
prefurilor qi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobat[ prin

Legea nr.39012005;
-prevederile nr. crt. 182 pozilia 6.12, din Anexa 2 la Ordinul comun al Ministerului

Agriculturii qi Dezvoltlrii Rurale qi Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice, nr.

971t33212019, privind aprobarea criteriilor de incadrare qi a listei localitdlilor dinzonamontan[;
-prevederile art. l, art. 2 alin. (1) qi urmdtoarele din Legea nr. 14412000, republicatd,

privind acordarea de facilitSli persoanelor care au domiciliul in localitfiile rurale aflate in zonele

montane;
-prevederile art. 7 lit. q) din Hotdrdrea Guvernului Romdniei nr. t57912005, cu modificirile

qi completdrile ulterioare, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de

urgent6 voluntare
-necesitatea defulclrii qi aprobirii cotei de masd lemnoasd pentru anul 2021, precum qi

stabilirea prefurilor de desfacere a lemnului,
PROPUN CONSILIULUI LOCAL JOSENII BARGAULUI

-adoptarea proiectului de hotdrdre, privind defalcarea cotei de masi lemnoasl pentru anul

2022 qi stabilirea prelurilor de desfacere a lemnului din pidurile administrate de Consiliul local

Josenii Bdrgiului prin Ocolul silvic comunal Josenii Bdrgdului RA.,
Totodati findnd cont de prevederile art.7 lit. q) din HGR 1579, pentru membrii Serviciului

Voluntar pentru Situatii de Urgen{6 Josenii B6rgiului, incadrali cu contract de voluntariat- funcfie

de num[rul de ore pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenlii qi la celelalte activitIli
prevdzute in programul serviciului de urgenjd voluntar qi funclie de cantitatea de material lemnos

disponibil alocat, pentru nevoi locale la dispozilia Primiriei se va calcula compensalia pentru

membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgen!6.

rl s'3ta *$,--'7t- mar,



OCOLUT SILVIC COMUNAT JOSENTI.BARGAULUI RA

JOSENI !-BARGAU LUt,STR.PRINCI PALA,NR.155

to1 I 2s I 2ot1 ; CU I RO27 9247 39

NR.187 DIN 04.02.2022

CATRE ,

PRIMARIA JOSENII.BARGAU LU I

VA INAINTAM ALATURAT HOTARARILE NR.1,2 SI3 DIN 31..O1"2O22A1E CONSILIUTUI DE

ADMINISTRATIE AL OCOTULUI SILVIC COMUNAL JOSENII'BARGAULUI RA IMPREUNA CU

U RMATOARELE REFERATE AFERENTE:

-REFERATUT NR.65 DIN 14.01.2022 PRIVIND STATUL DE FUNCTIIAL OCOLULUI SILVIC PENTRU ANUL

2022i

.REFERATUT NR.64 DIN 14.01.2022 PRIVIND "DEFALCAREA COTEI DE MASA LEMNOASA PENTRU

ANUI 2022SISTABIIIREA PRETURILOR DE DESFACERE A LEMNULUI,,;

-REFERATUL NR.56 DIN 14.01.2022 PRIVIND FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI

CHELTUIETI AL OCOIUtUI STLVIC PE ANUL 2022,

tN VEDEREA SUpUNERI SPRE ANAuZA,DEZBATEREA Sl APROBAREA CONSILIUtUI LocAL.

Cu stima,

Sef de ocol,

lng. Vlad Oanita,

C0$ri. ,;.l,lENll
Jude\,rl 13l:j-i

][!IBA"8I: tu'. . .....lE$iiiF7 /
=,il"ll4 r,,'u ?-*. *ur



CONSITIUL DE ADMINISTRATIE

OCOLUT SITVIC COMUNAL JOSENII'BARGAUTUI RA

,osENtI-BARGAULUI, sTR. PRINCIPALA,NR'155

to6 I 25 I zOtuCU I RO 27 9247 3g,Te I ef o n I Fax 265319

NR. 143 DIN 31.01.2022

HOTARAREA NR.2

AcoNslLlULUlDEADMlNlsTRATlEALocoLutulsllvlc

DIN DATA DE 31IANUARIE 2022

CONSIIIUt DE ADMINISTRATIE AL OCOLULUI SILVIC,

INTRuNITINSEDINTADIN3IIANUARIE2o22,AVANDINVEDERE:

.PREVEDERILE'REGUIAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL REGIEI AUTONOME DE

TNTERE' tocAl_ocolul srLVIc ..MUNALJ,SENT-BARGAULUT"(Anexa 4 ra HCL Josenii'Bargaului

nr.17 di n 26.03.2009)ACf UALIZAT;

-REFERATUL NR.64l14.0L..12OuLPRIVIND 
,, DEFALCAREA COTEI DE MASA TEMNOASA PENTRU ANUL

2022SISTABIIIREA PRETURILOR DE DESFACERE A LEMNULUI"'INTOCMIT DE CATRE SEFUL OSOB RA;

.PRocEsULVERBALNR.141DlN31.01.2022ALSEDINTEICoNSILIULUIDEADMINISTRATIEAL

ocolutulslLVlC,

EMITE URMATOAREA HOTARARE:

ART.I. SE APROBA REFERATUT NR.64/14.0L.ilOLLPRIVIND "DEFALCAREA COTEI DE MASA LEMNOASA

PENTRU ANUL 2022SISTABITIREA PRETURILOR DE DESFACERE A LEMNULUI,,;

ART.z.DUCEREA tA INDEPTINIRE A PREZENTEI HOTARARI ESTE INCREDINTATA CONTABITULUI

SEF AL OCOLULUI St RESPONSABILULUI DE FOND FORESTIER'

SEF DE OCOL,
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REFERAT

PENTRU DEFALCAREA COTEI DE MASA LEMNOASA PENTRU ANUL 2022

SI STABILTREA PRETURILOR DE DESFACERE AILEMNULUI

I

Amenaiamentul silvic intocmit ln anul 2020 pentru suprafata fondulirifore$tier
i

proprietate publica a comuneiJosenii-Bargaului ,intrat in vigoare incepand cu anul 2021,
I

a intrat in anut 2 de apticare.Masa lemnoasa pentru anul2022 este constitulita Ain votlumul
i

de masa lemnoasa ramas nerecoltat din posibilitatea anulua2021,ca urmalp a bto'cajelor

I

provocate de legislatia nou aparuta in anul2021(intrarea in vigoare a SUMAL 2 diORD.1945toct.2O21)

si din posibilitatea aferenta anului 2022.

Volumulde masa lemnoasa posibilde recoltat in anul 2022 , este de 42928 rlc sieste compus din:

Ia) STOCURILE existente dln partizi autorizate in cursul anului 2021s|pare trbbqie

reautorizate in anu! 2022 ,invotum de {06 mc din care: I

- produse secundare(ACCIDENTALE tt )- 106 mc.;

b) PARTIZI noi de autorizat din posibilitatea anulu a 2[22,in volum de 
'FZAZZinc,din 

care:,I
I

- produse principale- {7579 mc.; 
I

- produsele secundare -21077 mc;

-produse de igiena -21M mc1,

-produse de conseruare -2128 mc,

I

I

I

I
j



Defalcarea masei lemnoase prevazuta a fi autorizata in anut 2022 pe natur{ de prbdtise
i

si beneficiari se regaseste in tabelut de maijos: 
I

ocolului in functie de preturile de APV calculate conform OM 11912022 si a HG 715120171de apriobare
I

a "Regulamentului de valorificare a masei temnoase din fondut forestier proprietatf pubtiga".
i'

Licitatiite se vor organiza prin respectarea "Regutamentului de valoiiflcarela nlasei
I

temnoase din fondul forestier proprietate pubtica" aprobat prin HG ?1512017 
", ,olificarlle Si

i

completarile ulterioare. I

I

i

Pentru desfacerea lemnutuicatre NEVOI LOCALE si pentru pomli Oe iarna
I

s€^{r practica preturile din tabelul urmator:

LISTA DE PRETURI PENTRU LEMNELE LIVRATE PENTRU NEVOI LOCALE

FELUL PRODUSELOR TOTAL DESTINATAR
AGENTI EC. POPULATIE {. LOCALE

PR!NC!PALE 17579 ',3332 3668 579

SECUNDARE 21077 20000 1077 0

lGIENA 214/i 0 214/, 0

CONSERVARE 2128 1500 628 0

TOTAL 42928 34832 7517 579

Preturile de incepere a licitatiilor vor fi stabilite de catre Consiliul de Adm al

NR.
CRT.

SORTIMENTUL
(indiferent de specie)

UM PRET
LE|/mc brut aorooiat

PRET 
I

LEI/mc brut depbzit
0 1 2 3 4

1 Lemn lucru gros mc 120 200
2 Lemn lucru mijlociu mc 110 190
2 Lemn lucru subtire mc 100 180
4 Lemn de foc mc 80 150
5 Pomide iarna buc 40 50



Pentru desfacerea lemnului catre populatie se vor practlca preturilei
din tabelul urmator:

I

I

LTSTA DE PRETURT PENTRU VANZAREA LA POPULATIE A MATER4LULUI UETUNOS
I

!N FAZELE FASONAT SI APROPIAT 1

I

NOTA:PRETURILE CONTIt{ TVA

Sef de ocol,

n

'-+---:l-. ,

NR.
CRT

SPECIA UM PRET LIVRARE
LE|/mc brut fas.

PRET LIVI

LEI/mc brr
ARE
aorooiat

)RET LIVRARE

-El/mc brut depozit

I RASINOASE
1 Lemn lucru qros D>34 mc 150 400

2 Lemn lucru miilociu D 20.1-34 cm mc 120 200 300

3 Lemn lucru subtire D<20 cm mc 100 150 250

lt FAG
1 Lemn lucru gros D>40 mc 150 300 400

2 Lemn lucru miilociu D 24.140 cm mc 120 200

3 Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100 1 i0 250

ilt PALTIN,FRASIN,CIRES
1 Lemn lucru gros D>40 mc 150 300 400

2 Lemn lucru miilociu D 24.140 cm mc 120 200 300

3 Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100 150 250

IV ALTE FOTOASE TARI
I Lemn lucru qros D>40 mc 150 3 400

2 Lemn lucru miilociu D 24.140 cm mc 120 200 300
2 Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100 150 250

V ALTE FOIOASE MOI
I Lemn lucru qros D>40 mc 150 300 400

2 Lemn lucru miilociu D 24.140 cm mc 124 2 300

Lemn lucru subtire D<24 cm mc 100 150 250

VI LEMN FOC TOATE SPECIILE mc 50 1 150

300


