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REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de 
referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica 

a comunei Budila, a criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, 
a preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa 

valorificata prin licitație publica a nivelului maxim al tarifelor pentru prestațiile de 
exploatări forestiere 

 

 
Având în vedere adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA nr. 

14950/18.11.2021, prevederile art. 136 alin. (1) si (2), prevederile art. 59-60 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea prețului de 
referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a 
criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la 
licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului maximal 
tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere este necesara adoptarea unei hotărâri de către 
Consiliul Local Budila.   

Populatia comunei Budila este in mare parte saraca, astfel propun pretul de 120 lei/mst., 
respectiv 194,4 lei/mc, pentru cetatenii comunei Budila, cu 4 mst pe familie. 

 
PRIMAR, 

IRIMIA MARSAVELA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de 
referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, 

a criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, 
a preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa 

 valorificata prin licitație publica 
a nivelului maxim al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere   

 

 

 
Având în vedere prevederile art.59-60 din Legea nr.46/2008, republicată,-Codul silvic-

cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea prețului de referință a masei 
lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila, a criteriilor,  
volumelor  si  modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la 
licitație/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitație publica a nivelului maximal 
tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere este necesara adoptarea unei hotărâri de către 
Consiliul Local Budila.   

 

 

 

Consilier juridic, 

                                                                                                   Răzvan Nichita 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
  Privind aprobarea, pentru anul 2022, a prețului de 

referință a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica 
a comunei Budila, a criteriilor,  volumelor  si  modului de valorificare a masei 
lemnoase, a preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa 

 valorificata prin licitație publica 
a nivelului maxim al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere   

 

 

 

 
Consiliul Local al Comunei Budila întrunit in ședința _______, in data de _______, 
 
Analizând, la inițiativa Primarului : 

- Adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA nr. 
14950/18.11.2021 

- Referatul de aprobare nr .15374/26.11.2021 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 

În conformitate cu prevederile art. 59 – 60 din Legea nr.46/2008(republicată) – Codul 
Silvic, cu modificările si completările ulterioare, HG nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică, cu 
modificările si completările ulterioare, 
 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit. “c” si art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.g si art. 196 
alin.(1) lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1 Se aproba volumul total de 5.500 mc care se  recoltează, in anul 2022 din fondul 
forestier proprietatea comunei Budila. 
 
Art.2 Se aproba, pentru anul 2022, modul de valorificare a masei lemnoase provenita 
din fondul forestier proprietatea publica a comunei Budila potrivit prevederilor art.4 
alin.(1) din HG nr.715/2017, după cum urmează : 

- 5000 mc. -produse principale 
- 400 mc.-produse secundare 
- 100 mc.-produse de igienă 

 
Art.3 Se aproba, pentru anul 2022, in conformitate cu dispozițiile art.6 alin.(3) si ale art. 
45 din HG nr.715/2017, art.59 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, următoarele: 

a) Valorificarea prin vânzare directa, pentru consumului propriu al persoanelor 
fizice  a unui volum total de 3.800 mc. 



b) Utilizarea pentru consumul propriu al comunei Budila unui volum de  150 mc. 
c) Utilizarea pentru consumul propriu al OCOLULUI SILVIC BUCEGI PIATRA 

CRAIULUI RA, in calitate de administrator al fondului forestier proprietate a 
comunei Budila, a unui volum de 50 mc. 

d) Valorificarea prin licitație publica a unui volum total de 1.500 mc masa lemnoasa 
pe picior. 

 
Art.4. Se aproba preturile de referința (preț de “APV”) pentru masa lemnoasa pe picior 
care se recoltează in cursul anului 2022 din fondul forestier proprietatea publica a 
comunei Budila stabilite in condițiile art. 1 lit.r din HG nr.715/2017, in condiții de piața, 
in functie de de specie sau grup de specii, de gradul de accesibilizare, de sortiment si de 
natura produsului, astfel cum sunt prevăzute in Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Se aproba, in conditiile art.20 alin.(5) din HG nr.715/2017 pretul de pornire la 
licitatie/negociere directa pentru masa lemnoasa pe picior provenita din fondul forestier 
proprietatea publica a comunei Budila, respectiv pretul de “APV” majorat cu maxim 
100%, in functie de evolutia preturilor pe piata. 
 
Art.6 Se aproba, in condițiile art. 45 alin.(12) din HG nr.715/2017, preturile de vânzare 
directa, fara licitație si fără negociere a materialelor lemnoase provenite din fondul 
forestier proprietatea publica a comunei Budila, destinate consumului propriu al 
persoanelor fizice si al unitatilor de interes local finanțate integral sau partial de la 
bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfășoară activitate economica, in sensul 
reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat, astfel cum sunt prevăzute in 
Anexele 2 - 5  la prezenta hotărâre. 
  
Art.7 Se aproba, in conditiile art.20 alin.(6) din HG nr.715/2017, pretul de pornire la 
licitatie/negociere directa pentru lemn fasonat provenit din fondul forestier proprietatea 
publica a comunei Budila, astfel cum este prevazut in Anexele 6 - 7 la prezenta 
hotarare, majorat cu maxim 100%, in  functie de evolutia preturilor pe piata. 
 
Art.8 Se împuternicește Consiliul de Administrație al OCOLULUI SILVIC BUCEGI 
PIATRA CRAIULUI RA sa stabileasca, in conformitate cu dispozitiile art.12 din HG 
nr.715/2017 tipul si modul de desfasurare a licitatiilor publice de masa lemnoasa pe 
picior/lemn fasonat provenita din fondul forestier proprietatea Comunei Budila care se 
vor desfasura in cursul anului 2022 precum si pentru stabilirea pretului de pornire la 
licitatiile de masa lemnoasa pe picior/lemn fasonat, in functie de evolutia preturilor pe 
piata, cu incadrarea in pretul maxim stabilit conform dispozitiilor art. 5 si art. 7 din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.9 Se aproba, pentru anul 2022, in conditiile dispozitiilor art. 52 din HG nr.715/2017, 
nivelul maxim de 120 lei/mc al tarifelor pentru pentru prestarile de servicii de 
exploatare forestiera si se împuternicește Consiliul de Administrație al OCOLULUI 
SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI RA sa stabileasca pretul de achizitie al fiecarui 
contract de servicii silvice de exploatare forestiera, cu respectarea nivelului maxim 
stabilit prin prezenta hotarare, avand in vedere totodata gradul de accesibilizare al 
fiecarui parchet in parte si operatiunile necesar a fi realizate conform procesului 
tehnologic.   



 
Art.10 Se aproba, in condițiile art.45 alin.(11) din HG nr.715/2017, vanzarea directa, cu 
încadrarea in volumul maxim prevăzut la art.3 lit.a) din prezenta hotărâre, a lemnului 
de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm,  către persoane fizice 
si către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau 
de la bugetul local care nu desfășoară activitate economica in sensul reglementarilor 
comunitare in domeniul ajutorului de stat, astfel: 

a) In volum de maxim 50 mc, pe baza autorizației de construcție, in vigoare; 
b)  In volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi 

proprii 
 
Art.11. Primarul comunei Budila si reprezentații REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL 
SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI RA vor asigura executarea prezentei hotărâri. 
 
Art.12 
 
 
 
  Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului-Județul Brașov, Primarului 
comunei Budila, RPL OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI RA și se afiseaza 
pentru aducerea la cunoștință publică pe site-ul www.budila.ro, prin grija secretarului 
general al comunei Budila. 
 
 
 

 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
IRIMIA MARȘAVELA 

 
 
 
 
 

Repartizat la Comisia de specialitate nr.1 
 

Secretar General, 
Alexandra Aveluța Benia 

 

 

 

 

 

 

 

 


