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HOTĂRÂREA nr.14/2017 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta din pădurea 
proprietate publică a comunei Vetiş în anul 2017 precum şi a preţului de referinţă 

 al masei lemnoase pe picior 

 

 Consiliul local al comunei Vetiş, 

          Având în vedere adresele nr.3881/2016, 3882/2016 şi 3883/2016 a Ocolului Silvic 

Ardud RA, proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive a primarului 

comunei Vetiş, judetul Satu Mare, 

          Analizând prevederile art. 4. 6 din HG 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public,  

         Respectând Amenajamentul Silvic, 

         În temeiul dispozitiilor art. 36 al. (2) lit. c ; art. 45 (3) si art. 115 alin. (1) lit. b si alin. 

(3) din Legea nr. 215/200l a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

                                                            HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1 Se aprobă volumul de masă lemnoasă care poate fi exploatat în anul 2017, 

conform amenajamentului silvic,  de 1.295 mc.  

Art. 2 Se aprobă preţul de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2017 

după cum urmează:  

     1.  pentru elementul specie majoritara - C I 

- rasinoase - brad , molid                         c1=1,00 

- rasinoase - pini, larice, duglas                 c2=0,90 

- foioase - fag                                         c3=1,20 

- foioase – cvercinee - stejari, goruni         c4=1,40 

- foioase – cvercinee -cer,garnita              c5=1,00 

- foioase - diverse tari                              c6=0,90 

- foioase - diverse moi                              c7=0,80 

    2. pentru elementul grad de accesibilitate - distanta de scos – CII sub 250m, c1 =1,70 

- între 521-500m                       c2=1,50 

- între 501-1.000m                    c3=1,30 

- între 1.001-1.500m                  c4=1,10 

- peste  1.501m                         c5=0,90 

 

 

 

 



      3. pentru elementul tehnologia de exploatare  

- tehnologia de exploatare - C IV 

- sortimente și multipli de sortimente          c1=1,00 

-  trunchi și catarge                                  c2=1,00 

- căi de scos - C V  

- fără căi de scos existente                        c1=0,80 

- cu căi de scos existente                          c2=1,00 

      4. pentru elementul sortiment  

- natura produsului  - C VI 

- produse principale                              c1=1,10 

- produse conservare                            c2=0,90 

- produse accidentale I                         c3=0,80 

- produse accidentale II                        c4=0,60 

- produse secundare - rărituri                c5=0,60 

- produse secundare – curățiri               c6=0,30 

- produse de igienă                               c7=0,40 

volumul arborelui mediu - C VII 

- sub 0,20 mc/fir                                   c1=0,80 

- intre 0,21-0,40 mc/fir                          c2=0,90 

- intre 0,41-0,70 mc/fir                          c3=1,00 

- intre 0,71-1,00 mc/fir                          c4=1,10 

- intre 1,01-1,50 mc/fir                          c5=1,20 

- peste  1,51 mc/fir                               c6=1,30 

proporția lemnului de lucru - C VIII 

- sub 30 % din volumul brut                      c1=0,90 

- între 31-40 % din volumul brut                c2=1,00 

- între 41-50 %din volumul brut                 c3=1,10 

- între 51-60 % din volumul brut                c4=1,20 

- între 61-75 % din volumul brut                c5=1,30 

- peste 76 % din volumul brut                    c6=1,40 

      Preţul de referinţă este raportul dintre cheltuielile anuale şi posibilitatea anuală la care se 

aplică coeficienţii aferenţi fiecărui element identificat : 

 
 
 
 
 



Pret partidă = P.R x C I x C II x C III x C IV x C V x C VI x C VII x C IX, unde 
 
PR-pretul de referinta = C/P = 59,00 lei 

C-cheltuieli legate de administrarea fondului forestier =2.358.500,00 

P-posibilatatea anuala de exploatat = 39.976,00 mc 

C I- coeficient pentru specia majoritara 

C II-coeficient pentru distanta de scos 

C III- coefficient pentru caile de scos 

C IV- coeficient pentru tehnologia de exploatare 

C V -coeficient pentru cai de scos 

C VI- coeficient pentru natura produsului 

C VII- coeficient pentru volumul arborelui mediu 

C VIII-coeficient pentru proportia lemnului de lucru 

C IX- coefficient de ajustare legat de cheltuielile indirecte si piata lemnului =1,2-1,4 

          Art. 3 Se aprobă vânzarea directă a unui volum de masă lemnoasă de 600 mc pentru 

nevoile proprii ale persoanelor fizice.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judetului Satu Mare în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, precum și Ocolului Silvic Ardud R.A. 

 
 

Vetiș,  la 02.02.2017 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
  BOB PETRU                                                   Contrasemnez,                                                                          
                                                                       SECRETAR                                                    
                                                                 Jr. ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri  15 , Prezenti 10, Pentru  10 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi 


