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HOTĂRÂREA nr. 5  

Din 26.01.2022 

 

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2022 

          Consiliul Local al orasului Rupea, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.01.2022 

Vazand :  

- raportul de aprobare al primarului orasului Rupea,  

- adresa nr. 3721 din 28.12.2021a RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății Homorod, 

înregistrată la Primăria Rupea sub nr 6106 din 30.12.2021 , privind modul de 

valorificare al masei lemnoase  

 Avand in vedere: 

 - TITLULUI III-Gestionarea durabilă a pădurilor, Capitolele VII-IX din Legea 

nr.46/2008 – Codul Silvic;  

- Hotărârea nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia 

şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 

produse din lemn;  

  - OUG nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la O.U.G. nr.36/2001 prin 

care se liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior, aprobata prin 

Legea nr.390/2005;  

        - O.U.G. Nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

 

 În conformitate cu prevederile  art. 1, lit. r, art. 4, alin (1) , art. 6 alin. (1) si (2), art. 11 

alin. (2)  si art. 52 alin. (1)  ale Regulamentului din 05.10.2017 de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG 715/2017,  

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificaile si completarile ulterioare: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 Art.1.Se aprobă volumul de masă lemnoasă care se va exploata în anul 2022, din 

fondul forestier proprietatea orasului Rupea, conform amenajamentului silvic, pe categorii de 
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produse lemnoase, astfel: 

- Produse principale: 5830 mc; 

- Produse secundare: 757 mc; 

- Posibilitatea anuala maxima de produse de igiena conform amenajamentului 

silvic in vigoare este de 675 mc care va fi pusa in valoare in functie de situatiile 

care vor aparea de-a lungul anului 2022; 

           

              Art. 2 Se aproba ca un volum de minim 4624,88 mc sa se valorifice ca “lemn 

fasonat” diferenta urmand a fi valorificata ca “masa lemnoasa pe picior”. 
 

 Art. 3. Se aprobă ca volumul de 20% din volumul produselor principale cumulat cu 
cel al produselor accidentale precomptabile care vor constitui rezerva de masa lemnoasa 
pentru trimestrul al III-lea sa fie constituit dintr-un volum de minim 1166 mc incadrat in 
partizi care urmeaza a fi inventariate in anul 2022. 

  

Art. 4 Se aproba ca preturile de referinta  pentru anul 2022 ale RPL Ocolul Silvic 

Padurea Bogatii  sa fie mentinute la nivelul celor stabilite pentru anul 2021, conform anexei 

care face parte integranta din prezenta.  

             

  Art. 5. Se aprobă tariful maxim pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere 

pentru anul 2022 la suma de 128 lei/mc. 
 

                Art. 6. Se aproba urmatoarele preturi de valorificare catre populatie pentru cererile 
inregistrate incepand cu data de 01.01.2022: 

 

 - lemn de foc Diverse Tari – 192 lei/mc (valoare care cuprinde si TVA); 

- lemn de foc Diverse Moi si Diverse Rasinoase – 126  lei/mc (valoare care cuprinde 

si TVA); 

- lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Gorun - 384 lei/mc 

(valoare care cuprinde si TVA); 

- lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse Tari - 360 

lei/mc (valoare care cuprinde si TVA); 

- lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse Rasinoase - 

420 lei/mc (valoare care cuprinde si TVA); 

- lemn de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm Diverse Moi - 228 

lei/mc (valoare care cuprinde si TVA); 
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 Art. 7 Se aproba preturile de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din cota 
anului 2022 – produse principale, pe partizi, dupa cum urmeaza: 

Nr. 
Crt. 

Nr. partida U.P. u.a. Felul taierii 
Natura 
produs 

Vol. brut 
Pret pornire 

propus 

1 1684 V Rupea 31G T.Rase Principale 15 220 

2 1683 V Rupea 31G T.Rase Principale 866 220 

3 2100162101200 (1677) V Rupea 31G T.Rase Principale 161 220 

4 2100162101250 (1678) V Rupea 31G T.Rase Principale 6 220 

5 2100162101290 (1685) V Rupea 53A Progr.Racordare Principale 1017 500 

TOTAL  2065   

 

          Art. 8  Se aproba ca licitatia de masa lemnoasa pe picior din cota anului 2022 – 

produse principale sa se desfasoare, in conformitate cu prevederile Regulamentului din 

05.10.2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat 

prin HG 715/2017 – SECTIUNEA a 2-a, sub forma de Licitatie publica cu strigare. 

 

          Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. 

Primar  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Consilier Local                                                                           Secretar General U.A.T.  

Grusea Lucian Constantin                 jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  14 1 14 - - 
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