
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. J1;1_
din data de 28 septembrie 2017

privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru producţia anului 2018 a
preturilor de referinţă a masei lemnoase pe picior

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Setu Mare;
Analizând Referatul nt. 17802/2017 al Compartimentului buget - contabilitate

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Adresa
nr. 933/2017 privind Metodologia de calcul a preţului de referinţă al masei lernnoase
pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a oraşului Tăşnad
gospodărit pe baza de contract de Ocolul Silvic "Codrii Sătmarului", înregistrată la
Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 17801/2017;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor Legii nrA6/200S privind Codul silvic, republicată în anul
2015, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Horărârii Guvernului nr. 617/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei Icmnoase din fondul forestier
proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) Iit. c] şi d), ale alin.(5) lit. a), ale
alin. (6) lir. a) pct. 18, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Metodologia de calcul pentru productia anului 2018 11

preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul
forestier proprietatea publică a oraşului Tăşnad, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşuad.
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ROMÂNIA
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ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. Li::ţ_ 12017

METODOLOGIA DE CALCUL
"pretului d. referi"ta al m"«; lemno"" pe picior car, se recolte",. din fondul forestier

proprietale p"blica" un;t"t;l~r adm;nistrat;l' - teritorial. gospodarite pe baza d. contract de
OcohJI Sil.ie "Codri; S.tmOI"I"i"

1. T<mciulleg.l, l'i.oe,it.t •• ,i oportunitatea.

preYCder;le .n_ 60 .lin, (~Jdin l<:j!elI nr. 4612Q08 _ Codul ,ilvio, republicat', cu
modificării. ult~rioa,":

'Tljlocificw'ca masei lem/w",. din jundul jore"ti" propriewIe publică ," foce po/l"iM
"egularnentuilli ap,-obat prin hutJNj,'e ~ C1I;-m",lui ".

prevederile an. 1 ale Regulamentului d~ ,'~lorilicare ~ masei lemooase din
fondul fore,H •• proprietate publk,j aprob~t prill HG 617/2016 -
HOTĂRÂRE pentru aproburea R~gul"mentului de valorificare a masei
lemnuasedin fundul f,,~tier proprletate phblică

"Art. 1. - in sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de
mai jos au IJImJ/oarele semnificalii'

':J p""ţul de r~cf~,.i"t~- p_C'~tc'i
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,,,][~r-,or ,",,:'.-i de p'-x,;.-'cţ,~ A"e,,"~ ~S,e "" pc~ţ, ,,~~; ;;t in co-'d.';,Li
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Av,;nd În vedere:

. lapttli cii toale p,rtizik cun,liloilc in păduri le p"'pric,m_,-,robii",; • un itatii .dministrativ
terilOL'ialese \',nd prin lici1'tie publică '"ti nogociere, ;" conditiil" lcgi,laţi~i in vigo",~.

proceduri in c'~nli o'-,,-om eoneurenla ÎI1'r< op.ratorii eC<lllomicie,l. "S;~lI•.m., preturile reale de
vi","re pc,,,,,, ',cc"re p."iJ'; ,,,oi dclermim\w de joc\l1 dinl" cercre ,i ofonă, conform
principiilor economici dc pi"l'

- nivel,,1 modiu ,,: prelurilol' de pomiL'. a Ikilaliilor şi " oegocierilor "",cticate in anul
2016 şi con,rtLizarc, ace,,,,," in \'al",il. do adiudecare, ati, p. specii cât şi pe sortimente
dimen,ional. ,i sortimente industriale:



- cererea de lemn existentă pe pi~ţa naţională şi internaţională, În condiţiile în care criza
economică si-a facut simtită prezenţa şi În domeniul forestier:

- noul Regu/omem de v<Înzo/'f' a masei '2nmoase din fondul farestier proprie/ale publică
!HG 617/2016),

apreciem cii este oportun a se reactuahaza nivelul preţului pe specii şi sortimente
dimensionate, tehnologie de expJoatare (preţ de apv) pentrll fundamentarea preţului de
pnrnlre a Jicitaţiilor pentrn masa Jemnoasă pe picior l>ferită la v~nzare de către Ocolul
Silvic Codrii Satmarutuj.

2. Principiile a~ute În vedere.

Preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recolreazâ din fondul forestier
proprietate publică a unităţilor admlnistrativ-tcrltorinlş se stabileste functie de nivelul preţului de
pornire la licitaţiile de masă lemnoasă pe picior desfă~urate in anul20l6_

Valoarea de pornire la licitatie pe fiecare partida se compară cu preţurile de referintă
aprobate pentru perioada aprilie 2016 - decembrie 2016. obţinându_se astfel pentru fiecare
partida un coeficient de indexare a pretului. Partizile scoase la licitaţie În anul 2016, valoarea
preţului de rcferinţa (pret APV), pret depornire la licitatie, pret obtinut la licitatie şi coeficientul
de index"re (Ksp) pe fiecare partida se regasesc În anexa 1 la prezenta metodologie.

Luarea În calculul delcrminării preţurilor de vânzare 'ii a variabilelor care reflectA ,ituaţia
actuală de p" piJja lemnului şi J produselor din lemn. aHlt la nivel national cât şi la nivel
international evidentiaza faptul ca suntem preocupaJi, in aceeaşi măsură ca şi partenerii noştri de
afaceri, În giisire" celor mai bune soluţii pentru problemele generate de actuala situaţie de pe
piata lemnului.

În scopul lInei exprimări cât ma; realiste a efortului financiar pe Care administratorul I
prestatorul de servicii silvice al fondului forestier proprietate publică a unilăJilor administrativ_
teritoriale trebuie să-I efectuele pentru regenerarea p~durii şi conducerea al'boretelor, pe intreg
ciclul de productie. de pe suprafaţa de pe ~ar" s-a recoltat masa lemnoasă precllm şi pentru
incadrarea ciit m~i obiectivă În grade de accesibilitate a fiocărei partizi, pentru reactualizarea
nivelului preţurilor de apv este necesar a ,e avea Lnvedere principalii factori de influenţă.
Factorii de influenţ:) Seexprimă prin coeficienti de corecţie.

Din experienţa ultimilor ani se concluzionează că majori!E!1eafactorilor de innuenţă
ilcţionează asupra nivelului preţurilor din grila aferentă gradului de accesibilil"te 501 _ 1000 m.
De aceea, pc ac"asta o considerăm grila standard.

Factorii de influenţă, respectiv coeficienţii de coroclie avuţi in vedere sunl cei de mai jos_
a). NIVelul coeficientutlll ~e Infla)ie (indicele prelurilor de consum) pe perioada de la

dat~ fundamentărf anterioare şi până I~ data actualei fundamcrnări, respectiv pe perioada aprilie
2016- august 2017 e,te de IOI,O.W,.

Pentru acest factor coeficientul de corecţie are valoarea K, = 1,01 şi este coefici2mul
infla/iei (KJ. Acest nivel este conform datelor furnizate de InstitUlulNaţional de St.tislÎcă. K;are
valoare pozitiva_

b). Cheltuielile medii de expkmtarc JX'ntruun metru cub, inclusiv pentru scos _ apropiat
şi tras până la cale. permanentă de transport >aupunct naval de încărcare. În anul 2016, pe grade
de accesbilitat<:,ace,lea au avut valorile:

I Gradul
:" 0-250m 251-500 m 501-1000 m 1001-1500 m > 1500 Inaccesibilitale

Cheltuieli I J9,6S 32,68 50,00 63,50 80,65med;;_j Icilmc lei/mc lei/mc lei/mc leilmcexp/oatare
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La nivelul Ocolului Silvic Cudrii Satmarului, în perioada ianuari" _ decembrie 2015,
cheltuielile medii de exploatare au fost de 50,00 leilmc,

I'reţul mediu de adjude<;area masei lemnoese pe picior, in peri<,ladaianuarie _ decembrie
2016, a fosl de 92,83Ieilrnc.

Coeficientul de coreclie pentru acest factor este coefidentul de acce~'lbjfjtatl! (KrJ şi
exprimă ponderea, in tomlul cheltuielilor până la calea permanentă de transport sau punct naval de
Încărcare, a cheltuielilor de exploatare [(cheltuieli totale - valoarea de cumpărare a lemnului pe
picior)Ieheltuieli totale x I00].

Ponderea cheltuielilur de cxplomare in latal cheltuieli cu masa lemnoasă a fost, în
perioada ianuarie - decemhrie 20 I6, de 24,40%, respectiv 0,244, Rap()rtând la cheltuielile mcdii
de exptoatare obţinem Ovaloare unitară dc 0,007 ţel/mc, Considerăm acea.tă valoare ca valoare
de referinţei. Prin aplicarea aceste; valori ta cheltuielile medii de exploatarc ale fiecărui grad de
accesibilitate se obtin valorile luiKa. Ka are valori negative.

Coeficientul K. are "rmălOarelevalori:

, Gradul

Id, 0-250m 251·5041m 501-1000 m 1001_1500 m :> 1500 mIIccesibililale , ,
Cheltuieli 19,6R 32.68 50,041 63,541 80,65medii de leiim" leiirnc leilm" leilme lei/meexploatar e

I K, 41.138 0,229 0,350 0,445 0,565

cj. Structura 1'" specii şi pe sortimente dimensionale a masei lemnoase din borderoul
anului 2017, corelată Cu situajia raportului CCrer~ - ofertă din anul 2016. Acest factor
influenţează numai la unele specii şi unele sortimente dimesionale, Acea~tă situaţie nu permite
determinarea unui coeficient de corecţie care să se aplioe unitar şi uniform actualului nivel al
preturilor, De aceea, coreqiile se fac punctual pentru speciile 'ii sortimentele dimen,ionalc
innuenţ"te, prin aplicarea valurilor coeficientului de structuri) şi de piaj<'iK$p. Efectuarea acestor
coreqii la actualul nivel al preţurilor aferente gradului de accesibilitate SOI. 1000 m duce la
următoarea situaţie prezentata in anexa nr.2.

Pentru coajă, se propune un pret de referinţă respectiv 2 le;/",.c. dind c~tegori3 de
accesibilitate eme până in 1000 de metri 'ii I leu!m.c, când cmegori~ d. accesibilitate este peste
1000de metri,

3. Metodologia de calculul ~cactuuJicirii niv~lu!ui preturilor de apv.

Pentru reactu"lizarea preturilor de arv pe grade de accesibilitate Seau in vedere valorile,
IOl'muleleşi se efectuează calculele prezentate mai jos,
c

VGrad accesibilitate (mj I ro-~50)
II

(5' IU N (pe~~~(251-500) 01-10041) 11001-l500) 1500.
CheiI. de e~pluatare 19,68 32,68 50,00 63,50 80,65lei/me leilmc leiime lei/me lei/mc.

Pret mediu deadiudecare m. j_ pc picior lan. - dee.: Prn,~
Cheltuieli medii de exploatar. lan. - dec, 20 15 C".~
ChellUldi lorale ~ p~, + C" ~ 92,83+50,OO~142,83kiimc

92,83 leilmc
50,001eilmc

3



Ponderea medie a chelt. dc expl. in total cheltuieli P",_ 0,244
P'" - C" I (P ,+C",)x W(}=SO,OOI142,83x 100-24,40%
Nivelul unitar valoric de referillta al P "X pentru un leu cheltuieli de exploarare:

N",,- 0,007
N",- 1'",1 C, = 0,244/ 50,00 = 0,007

Coeficientul de accesibilitate: Ka = N\'p XC=

, V
Grad accesibilif3(e(m) I II III IV

(pel~:~; /0-250) (251-500) (SOI·IOOO) (1001-15001 151111
I K. 0,138 0,229 0,350 0,445 0,565

Coeficientul de inf1a]ie (ind icele preţuri lor de ~onsurn) in perioada aprilie 20 16 ~ augu,t 20 I7
2017, = 101,05%=1,01.
Ki are valoare pozitivă şi se aplică la grila standard corectată cu K,p, respectiv la preţurile P",
Poj = P"x K,
Preţul reuctualizat: P," - P'li x (l _K.)

P'j reprezintă preţurile de apv in vigoare in prezent aju,tate prin aplicarea coeficien]ilor
de con:qie aferenţi structurii pe sortimente dimensionale, raportului cererc ; ofertă şi inflaţiei.
Astfel, se [)bţine grila slamJard, de mai jos;

leilmc rara TVA

J.

,



Nivelul p",turilor de referinta se calculeaza aplicand la grila standard, de mai "US,

valorile lui Ka determinat pentru fiecare grad de accesibilitate, pe fiecare specie sau grupă de
specii, pentru fiecare s011iment dimensional si tehnologia de exploatare (cu tractoare forestiere),
valori prezentate mai sus precum şi În metodolgia de calcul anexată. Rezultatele finale ale acestor
calcule şe prezintă 1n anexele 3·7.

Prin reaClualillirea, în modul prezentat mai sus, se aduc intr-un raport normal, echitabil şi
obiectiv preţurile masei lemnoase pe picior, din aceeaşi specie şi acelaşi scrtlmcnt dimensional
dar aJlată În dlterite grade de accesibilitate.

Ocolul Silvic Codrii Slitmarului
Sef Ocol

ing, Balogh Sandor
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Ocolul Silvic Codrii Satmarului
ANEXANR. J

Nivul\llllrllJurilor de referinta pa o;pecll şi po lItIrtimente dimenslonal& (IIrell1e apv)" pentm
fundamentarea preturilor de pornire a licitatiilor pontru masa lemno.d pe picior ol&t1tli la vilnzare

dOcătre Ocolul SlIvk CodrII SatmarUlul

Gradul I de accesibilitate", O • 2~O m

• P""(urile nu includ TVA.
""Incadrarea In gradUl de accesibilitate se face in functie de distanta de scos •• proplat,
determinată pa b••• măsurătorilor din ter~n, dinlre c"ntrul suprafelel parchetului şi cea mal
apropiata cale cu caracter permanent p&ntru t'.""portui de mărfuri (rutle, sau feroViar) sau puncl
naval de Incărcar •.



Ocolul SilviCCod.il Satmar~ lui
ANEXANR.5

Nivelul preturilo. de referinta pe Specii $1pa sortimente dimensionale (prel de apv)* pentru
fundamen\<lrea preţurilor de pomir ••a IIcltajiiior pentru maSa lemlloasa pe picior ofertta la vAnzare

de călre Ocolul Silvic COdriiSatmarUlul

Gradul I de acceslbililate"', set .1000 m

• Preţurile nu Includ TVA.
"1I1cod,a.e. In gradul de accesibilitate se face În functie de distanla de scos. aproplat,
dolermlnată p. baza m~su,alorllor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului şi caa mai
apruplata cale tu caracter parrmonenl pontru transportul de marfuri (rutier sau feroviar) sau punct
na.al de incarce,,,.



OcOJ~1Silvic Codrii Sa!mar~lui
ANEXA NR. 6

Nivelul P""I",lIo, 1I~refe"n!! pe sp@cilşi p~ I'ortimente dlmensionale (Pre! d••~pv)' pentru
fundam@ntareao""l"rIlOrdepornlre5Iicitatiilorpentm mua lemnoas6 pe picior oferU la vilnnre

da cilim. o<:olulSilvic Codrii Salmarulul

Gradul Ide accesibilitate""001 -1500 m

• Preturile nu includ TVA.
•• Încadrarea In gradul de accesibilitate se face In funcjie de distanta dQsc"" _apropia~

determin_Il pa baza masurnorifor din teren, dintre centrul suprafetei parchetului şi cu mal
apropiată cale Cucaracter permanent pentru t'ansportui de marfuri (rutier Sau feroviar) sau punct
naval de Incărcare.
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O,olul Silvie CodrII Satm.",lui
ANE)(A NR. T

Nlvel"' pr<>\urilQrd•••• furiola II" .poeli şi p. $Oo1lmonl' dimen.ton.l. Ipr<1d•• p_I' pentru
lu'".m'"t •••• p••\u,ilo, d. pomlr •• IIclta~lIor II""lfu ma•• l&mno•• 11p. plclo, of.~tă ,. v~nza,.

d. clitre 0<01"' Silvic Codrii 5a\m.,"'u;

Gradul I ~e o"••"ili""''': peste 16QO m

"
ŞPECIA

. P,<>\u,il. nu inGludTVA .
•• inoo<'''''' 'o 9"dul do .,c •• lbilit,,,, ,. 'ao. i" funcţlo tl. dist"n!. o. '00' .• prtlpi.'.
determin." paM•• miisu,atorilor oi" ",,~n. din". con"ul suprafetei p."he'ulul ŞI<o. mal
.proplată ,a'. cu caracter p,rm.n.n' p.ntr" transponul de ma,,",; (,"".r •• u f.rovl.~ s'o punct
"".1 d. ;n,I",.",.
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