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   Nr. 8503 din 19.09.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare 

masă lemnoasă 
  

  Ocolul Silvic Fâncel prin adresa nr.654/e/05.09.2017 ne-a comunicat documentatia 

privind valorificarea masei lemnoase  si actele de punere in valoare, conform APV-urilor 

nr. 6093 si 6094 cu volumul  brut total  de 429 mc, respectiv 272 mc.  

 Propun ca prețul de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase să fie 

103,10 lei/mc fără TVA, pentru exploatarea cantității de masă lemnoasă din APV nr.6093 

cu un volum  brut de 429 mc, respectiv de 99,33 lei/mc fără TVA, pentru exploatarea 

cantității de masă lemnoasă din APV nr.6094 cu un volum de brut de 272 mc conform 

Devizelor comunicate de către Ocolul Silvic Fâncel.. 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic , R, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului Romaniei 617/2016 privind 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publica, art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, HG nr. 470/2014 

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al 

instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a 

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

octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn 

si produse din lemn; OUG nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozitii din anexa la 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor 

reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei prin care se liberalizeaza 

preturile de incepere a licitatiei la masa lemnoasa pe picior, aprobata prin Legea nr. 

390/2001; Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;precum si Decizia 
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nr.383/28.09.2016 a Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor privind preturile 

de referinta pentru anul de productie 2017. 

Totodata se vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 

referire la serviciile de exploatare forestiera. 

 

 

Având în vedere solicitările foarte mari din partea populației, respectiv 1250 de 

cereri pentru lemn de foc, în temeiul prevederilor art.7, alin.(13) din Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se impune 

adoptarea în regim de urgență a prezentei hotărâri. 

 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre in forma 

prezentata. 

 

      Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 


