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A N U N Ț 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  se supune 

consultării publice: 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  preţului de referinţă al masei 

lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

 

 

 Proiectul de hotărâre poate fi consultat la  Secretarul oraşului Geoagiu,   la sediul 

Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al orașului Geoagiu, la adresa 

de internet: www.geoagiu.ro. 

 

 Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la aceste 

proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului Geoagiu, strada 

Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei electronice la adresa: 

primaria@geoagiu.ro, până la  data  de  25.02.2022.   

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

 

http://www.geoagiu.ro/
mailto:primaria@geoagiu.ro
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PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.  3 / 2021 

privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier 

proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Examinând   referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 3/ 14.01.2022 cu privire la 

aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică 

a oraşului Geoagiu, în anul 2022; 

Având în vedere  documentaţia transmisă de Ocolul Silvic Geoagiu, înregistrată sub nr. 

29/05.01.2022, care cuprinde Decizia nr. 648/ 25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naţionale a 

Pădurilor Romsilva prin care sunt stabilite preţurile de referinţă pentru anul 2022, pe specii/ grupe de 

specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de 

piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului  

administrat de RNP – Romsilva. 

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. „r” din Hotărârea Guvernului nr. 715 /2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 3, 

art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, 

republicată,  

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. ,,c”  şi ale art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 

196 alin.(1) lit. ,,a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă  prețurile de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/ grupe de specii, 

sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, 

pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a orașului 

Geoagiu, administrat de Ocolul Silvic Geoagiu, conform Deciziei Directorului general al RNP – 

Romsilva nr. 648/25.10.2021, care constituie Anexă la prezenta hotărâre..   

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV, în 

conformitate cu prevederile art. 1 lit. (s) din  Hotărârea Guvernului nr. 715 /2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

Art. 3.   Modul de valorificare a masei lemnoase  care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a orașului Geoagiu, ca "masa lemnoasa pe picior" sau ca "materiale lemnoase 

fasonate”,  se va stabili individual pentru fiecare act de punere în valoare întocmit de Ocolul Silvic 

Geoagiu. 

  Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală; Ocolului 

Silvic Geoagiu; Se aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe site-urile 

 www.produselepadurii.ro și www.geoagiu.ro 

Geoagiu, 14.01.2022  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Mar 

http://www.produselepadurii.ro/
http://www.geoagiu.ro/
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    PRIMAR 

    Nr. 3/14.01.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate 

publică a oraşului Geoagiu 

 

    Preţul de referinţă reprezintă preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din 

fondul forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior 

anului de producţie; acesta este un preţ stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de 

specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului şi se utilizează pentru calculul 

preţului actului de punere în valoare - "preţ de APV"; preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de 

producţie, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, 

la nivel judeţean, la nivel naţional sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru 

masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; 

preţul de referinţă poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind preţul de referinţă se 

publică pe site-ul www.produselepadurii.ro  , precum şi pe site-ul administratorului fondului forestier 

proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier 

proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; 

          Întrucât Ocolul Silvic Geoagiu ne-a comunicat prețul de referință aprobat pentru   masa lemnoasă 

pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului, numai la data de 

05.01.2022,  putem proceda la  aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din 

fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

  Prețul mediu al masei lemnoase cuprinse intr-un APV, exprimat in lei/mc, se va calcula ca medie 

a preturilor de referință, aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc si cojii, ponderate cu 

cantitățile acestora. 

             În aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase prevăzut de art. 60 

alin. (5) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, înainte de efectuarea 

licitaţiilor, se stabilește tipul de licitație  și se aproba prețurile de pornire la licitație, care se fac cunoscute 

prin intermediul anunțului de licitație; 

         Administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot vinde 

în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de foc şi lemnul de lucru fasonat, la preţul aprobat de 

consiliul local, ţinând cont de preţul de referinţă, fundamentat pentru aceeaşi specie şi sortiment, pentru 

consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la 

bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 

comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoanelor fizice. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre 

dezbatere şi aprobare. 

Primar, 

Ec. Cărăguț Vasile 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.produselepadurii.ro/
http://lege5.ro/Gratuit/g42dknrxg4/codul-silvic-din-2008/25?pid=81576284&d=2016-03-17#p-81576284
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              SRAGC 

Nr. 3 / 14.01.2022 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu 

 

 Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului 

de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, consider că este necesar 

şi oportun. 

In anul 2020 a fost finalizat și aprobat noul Amenajament Silvic pentru fondul forestier proprietate publică 

a oraşului Geoagiu, astfel încât, din anul 2022 se poate exploata material lemnos, conform reglementarilor acestui 

document. 

     Prețul de referință reprezintă prețul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se Preţul de 

referinţă reprezintă preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producţie; 

acesta este un preţ stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, 

de sortiment şi de natura produsului şi se utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare - "preţ de 

APV"; preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizie a conducătorului administratorului 

fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean, la nivel naţional sau la nivelul regiunii de 

dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale; preţul de referinţă poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia 

privind preţul de referinţă se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro , precum şi pe site-ul administratorului 

fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului 

forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; 

          Întrucât Ocolul Silvic Geoagiu ne-a comunicat prețul de referință aprobat pentru   masa lemnoasă pe picior 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului, numai la data de 05.01.2022,  putem proceda la  

aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a 

oraşului Geoagiu. 

  Prețul mediu al masei lemnoase cuprinse intr-un APV, exprimat in lei/mc, se va calcula ca medie a 

preturilor de referință, aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc si cojii, ponderate cu cantitățile 

acestora. 

             În aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. 

a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, înainte de efectuarea licitaţiilor, se stabilește tipul 

de licitație  și se aproba preturile de pornire la licitație, care se fac cunoscute prin intermediul anunțului de licitație; 

         Administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot vinde în mod 

direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de foc şi lemnul de lucru fasonat, la preţul aprobat de consiliul local, 

ţinând cont de preţul de referinţă, fundamentat pentru aceeaşi specie şi sortiment, pentru consumul propriu al 

instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, 

care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum 

şi persoanelor fizice. Proiectul de hotărâre îşi are baza legală în dispoziţiile art. 1 lit. „r” din Hotărârea 

Guvernului nr. 715 /2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

silvic, republicată,  

Competența de adoptare a hotărârii revine consiliului local în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. 

,,c”  şi ale art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. ,,a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Șef Serviciu RAGC 

Dr. ing. Susan Marius 

 

 

http://www.produselepadurii.ro/

