
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.3f:i_
din data de 31 mai 2017

privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru productia anului 2017 a
preturilor de referinţă a masei lemnoasc pc picior

Consiliul Local al Oraşului Tăşnadjudeţul Satu Mare;
Anafizând Referatul nr. 10075/2017 al Compartimentului buget - contabilitate

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Adresa
nr. 477/2017 privind Metodologia de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase
pe picior care se rccoltează din Fondul Forestier proprietate publică a oraşului Tăşnad
gospodărit pe baza de contract de Ocolul Silvic "Codrii Sătmarului", inregistrată la
Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 9645/2017;

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, agricultura, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor Legii nr.46!2008 privind Codul silvic, republicată în anul
20 J 5, cu modi Ficările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului TIT. 617/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din Fondul forestier
proprietate publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) IiI. c) şi d), ale alin.(S) IiI. a), ale
alin. (6) lit. a) pct. 18, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicatâ în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Metodologia de calcul pentru producţia anului 2017 a
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 Tăşnad.

DE



ROMÂNIA
JUDEŢULSATUMARE
ORAŞUL TÂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LAHOTĂRÂREANR.'3f, I~

METODOLOGIA DE CALCUL
a pretului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoJtează din fondul

forestier proprietate publica a oraşului Tiişnad gospodărit pc baza de contract de
Ocolul Sih'ic "Codrii Sărmaruluf''

1. Temeiul legal. Necesitatea st oportunitatea.

I,revederile ari. 60 alin. (4) din Legea nr. 46.!2008 - Codul silvic, republiulii, cu

modificarile ulterioare,"Valorificarea masei I€mfloase din fondul fore.\·tÎer proprietate pub/je'ii se faa pol,-ivil

cegula",efllului apcl)bm prin hl)larare o G"vernului"
prevederile HOT ĂRÂRARII nr. 617 din 31 august 2016

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a ma,ei lemnoase din fond\lI forestier proprietate

publică:
!\ rUq) preţul de referiniJ _l'rel~1 un"i melru cu_!'de maSa lemnoa,a pe picior care se raoIIW';'! di"fond

f""Slie" pnJprie/ale publicii, s/ahilil onuol cel tcirtiu pană la dara de 3J septembrie o lJn"lui Qnttrior an"l"i de
p";d,,cjie Ac",ra esle un preJ, 510bilir in condil" tie piala, fn/unC(ie de _'pecic sau grupa de .<pecii,de gradui de
aca5ibilirQle. de sorrim,r;I, na1ura de produs şi se wiU,eaZl' penlru calculul prelului AP V hel"l de referinli! .le
"probă, pe"'n' fiecar, an de produc/ie, prin decizia conducău;rul"i admini>lratorul"i fondului foreslifr
!-'roprie/ale p"blică a .<Ialului, la nivel juderea", fegional >au na/ional sau d. proprielar pe"IYu masa l<m"OiIso
p,O"cnil{J din fa"';!.'! forwier prop"iew/eQ publici! a uniJiiJi/ar adminislrativ-terilOriale, prel ce poate fi r"izui,

o si"gunj daJe in "",,"1 unui an,r) 1-""1"1 d' A P V _pl'e)ui mediu al masei lemnoase cuprinse in"'-IIn APV, ,xpdmal in lei/m(', r.,ul'al ce medie
a preţuril"r de r'ferin/J prevăz"'. Ia ,'iJ q), a/.,enJe sorrimenle!ol' dimensionale, lem ~ulw de foc şi cojii,
pand"ra" cu cmlli'i!lile a,eSIO!'a_ Aces.' prel se ca/culeMă Qvand 10 baza "alorile prelului de ref,rinli! f",,'a,"'

ia Iii q),

IIRT 4(i) HOIărdre~ privind madul de valorifica'e a masei lemnoase din fondul for",i"r prop.-iewte public" Q

,,",liililor adminisrrativ-tel'i/Griak ca "ma.,6 lemnoasti pe picior" sau "ma/o,ia!e lemnoase fasMat" ", se iO,
d~!," ca'. Cu respeewrea ari 6 alin. (2), de di/l'e b) consiliul/acol, fn situa/ia [" r:are eslt incheial "n
con/rOCI de admini,w·O'·elp" .•Jciri",,,,icii cu un ocol silvic au/O,.i2Ci1

ART 20 (5) Pre{ul de po,mie la licira/ie/negociere penJYu ma_W lemnoa",l Pe pici"r " awoM de ,olili'llilf

pr,,';bilo lu ~rJ .'O "lin (1). respe'-'Iiv arI. 4 şi se exp,-imi'l in lei/metru cub volum brut, fără TVA,

Pană 1n prezent s-eu folosit, preturile calculate in baza HG 924/2015 pe specii ~i surtiment"
dimen>Lonale (pret de ar") pentru rundamemarea pretului de pornire a liciWliilor şi a oegocierilo

T
,

pentru ma,a kmnoasa pe pic',Loroferită la vânzare de dtre Ocolul Silvic ;,Codrii S;;tmarului"

AvânJ ÎLlvedererapTul di toate partizile constituite în padurile propnetatc publică a "nit"tiL admimslfativ
!eritori"1e ," vând pnn I,cit'tie public" sau ne~ociere, in wnditiile legisla\iei în vigoare, proceduri in
cadrul cărora concurenţa între operatorii economici eSTe"Sigur~'8, preţurile reale de vânzare pentru



fiecare partidă sum determinate de jocul dintre cerere şi ofer1ă, cooform principiilor economiei de

pielii; _ nivelul mediu al preţurilor de pornire a lidla\iilor ~i a negocierilor practicate \n anul 2015 şi
euncretizarea acestora in valonle de adjudecare, atât pe specii cât şi pe sofllmente dImensional" şi

sortimente industriale;_ cerGrea de lemn existenta pe piaţa naţională şi internaţională În condiţiile în care c.riza
economică şi." fiLcutsimţită prezenţa şi in domeniul forestier;

_ noul RegulC1menl de vânzaFe o mas", /em,wase din fondul foresrier pFOprielale publică (HO

617/20/6),apreciem cii este oportun a se reactualizcre nivelul preţului pe spedi şi sortimenle
dimcnsionale, tehnolugie de exploatare (prej de apv) pentru fundamentarea prejulni de pornire a
lidtlljiil". pcntru ma~a Icmnoa.ă pe pici"r oferitii la vânzare de ciitre Ocolul Silvic C"drii

Sătffiarului.

2. Printipi-Ie Hule În vedere.

Preţul de referin1ă al masei lemno"se pe picior care se rccolteazl! din fondul forestier proprietate
publica a uni\ălilor administrativ-teritoriale se stabileşte functie de nivelul preţului de pornire la
licitaţiile de masa lemnaasă pe piCIOrdesfăşurate în antll2015 si -

Valoarea d. pornire la licitaţie pe fiecare partidă se compară cu taxa forestieră obtinuta, calculată
ln baza deciziei RJ-lP _ Rcmsilva or. 712/2010, ob!inându"se astfel pentru fiecare partida un coefIcient
de indexare a pre1ului Parti zile scoase la licitaţi. În anul 20i5 si ,valoarea taxei forestierc (pret APV)_
valoarea de pornire la licitatie şi coefICIentul de indexare (Ksp) pe fiecare partida se ,,'gasesc in Anexa

nr. 1 la prezenta metodologie
Luarea în calculul determinării preturilor de vânzare şi a variabilelor care reflectă situaţia

actuala de pe piaţa lemnului şi a produselor din lemn, atat la nivel nalio~al câ1 şi la nivel international
evidenţiaza faptul că suntem preocupaţi, în aceeaşi miisLJraca şi partenerii noştri de "faCBri, ,n gasirea
celor mai bune ,oluţii pentru problemele generate de actuala situatie de pe pialalemnu!ui,

în scopul unei exprimări ci\t mai realiste a efortului financiar pe care administratorul I
pre'Morul de servicii silvia al fondului forestier proprietate publică a uuitătilor administmtiv-
teritoriale trebuie s8-1 efectueze pentru regenerarea pădurii şi cond\lcerea arborelelor, pe întreg ciclul
de producţie, de pe suprafata de pe care s-a recolrat masa lemnoasă precum şi pentTu incadrarea cât
mai obiectiv~ in grade de accesibilitate a fiecarei paniti, pen1ru reactualizarea nivelului preturilor de
ap" este necesar a se avea in vedere principalii factori de influenţă. Factorii de influent" s~ exprima

prin coefICienţi de coreqie
Din experienţa ullimilor ani se c"ncluzlOneaza cii majoritatea factorilor de influentă actioneazA

asupra nivelului pre1urilor din grila afcrent~ gradului de accesibilitate 501 - 1000 m. De aceea, pe

aceaSTao considerăm griM sla"dard.
Fac.wIIi de inf1"cnţ~, respectiv coeficient;; de corecli~ avuli in vedere. sunt ~ei de !Ilai JO~-

al_ Nh'clul coeficientnlui de inflaţie (indicele preţurilor de con~um) pc perioada de l~ data
f"ndamellt~" i anterioare şi pgnA la data actualei fundamentări, respectiv pe perioad~ noiembrie 20 IO --

decembrie 201 5 este de 102,7%Pentru aces\ factor coeficientul de corecţie are valoarea K, ~ 1,03 şi este coeficienlul i"flaţiei
(KJ Ace't nivel este conform datelor furnizat~ de Institutul Nalional de Stati,tică. Ki are ,'aloare

po,itiv;; b). Ch~ltuielile medii de exploatare pentru un metru ~ub, inclu,iv pentru ~cos - apropiat şi
tras pan;; la (,alea permanenta de transport sau punct naval de încărcare. In anul 2015, p~ grade de

accesibilitate, acested au 3VU( valorile:



1Gr;:u,-- o~2-"J '''.5'' ml"'·"" m1·""-""m > ""'~
accesibilitate __ . ---1--_ -j

C/1ellukli 19,68 32,68 ~o,oo I 63,50 80,65 J'
medii de L'_"_/m_' __ l __ '_"_I_m_,_ lei/mc _L'.ei/mc lei/me

L_<"P",,'"_"_'_"'_'_ .
La nivelul Ocolului Silvic Codrii Sătmarului, în perioada ianuarie .- decembrie 2015,

chelluielile medii de exp)oatare au fost de 40,00 Jei/mc
Pre\ul mediu de adjudecare a ma,e; Icmnoase pe picior, în perioada ialluarie - decembrie 2015,

a fo,tde 112,70 lei/mcCoeficientul de corec\ie pentru acest factor e~tEcoeficientul de accesibilitate (K.) şi exprimă
p<lllderea, in lotalul cheltuielilor până la calea permanentă de transport saU punct [Java] de Încărcare, a
cheltuielilor de exploatare [(cheltuieli totale - valoarea d~ cumparare a lemnulUl pe picior)/chcltuieli

totale X 100].Ponderea cheltuielilor de exploatare În total chelruieli Cl! masa lemlloasa a ro'\' În perioada
<amlarie _ de~embrie 2015, de 26,2%, respectiv 0,262. RapoI1ând la cheltuielile medii de explo"tare
obţinem () valoare unitara de 0,00655 /.I>:i/1tIC.Considerăm această valoare ca »aloore de ,eferinjă. Prin
aplicare, acestei valori la cheltuielile medii de exploatare ale fiecarui grad d~ accesibilitate se obţin

valorile lui Ka. Kil arC valon negative.
Coeflcientul K. arC unnălOarele valon

el. StructllrU pc spccii şi pc sortimente dimensionale ~ masei lemuoas~ din borderoul
anului 2016, corelat! cu situatia uportului cuere - ofertă din anul 2015. Acest factor influenţează
numai la unele specii şi unele sortimente dimensionale, Această situajie nU permite determinaTe" unui
coe~cient de corecjie c"re sa se aplice umtar şi uniform actualului nivel al prejurilor. De ac~ca, corecţiik
se fac punctual penlru speciile şi sortrrnentele dimensionale influenţate, prin aplicarea valorilor
coeficientului de Sltllcturii fi de pillllJ K,p" Efectuarea acest'" coreqii b anualul nivel ~Ip"ju,ilo,
aferente gradului de accesibilitate 501 . 1000 m duce la urmMoarea situaţie prezentat" in anexa nr.2

Pentru "oajă, se proplme un I'reJ de referinţă respectiv 2 lei/m.c. când ca,egoria de acce,ibilitate
este pân;; în 1000 de metri ŞI 1 leulm,c. când categoria de accesibilitate BIle peste 1000 de metri,

3. Metodolo ia de calculul reactuali1.iÎI"iinivelnlui re rilor de a v.

l'~ntru reac1Ualizare" preturilor de apv pe gmde de accesibilitate se au in vedere valorile.

formulele şi s" efecluenii calculele prozentate mai JOs

j



l
' [J!J,68 T' 32,68 50,00 63,50 1--80,65--1
CheII. d~ exploataTe 1 '/ ' 1 / 1 / 1 ' 1 " 'el mc I CImc ~Imt ~ --,. --~~__!
Pre\ mediu de adjudecare m. 1.pe picior ian. - dec; 1'",.= 112,70 )ei/mt
Cheltuieli medii de exploatare ian - dcc. 2015 C",.= 40,00Iei/mc
Chef/UklÎ IGtale = P '" ~ C" = 112,70+40,OO~ I52,70 lei/roc
l'ondeIe~ medie" eheit. de expl. in total cheltuieli P,..= 0,262
P",= C",,I (I',+C,,)(I 00=40,00/152,70 x 100=26,20%
Nivelul unitar valoric de referinţa al p"", pentru un leu cheltuieli de exploatare:

N"p~ 0,00655

N",,= P,,,/C,= 0,262 / 40,00 = 0,00655
Coeficientul de accesibiluate: Ka = Nvp x Cex:

IGrad acce<ibilitale(m) (O~SO\t:K 0,129

11 ,~iI["_:T -W-~ V ~
1251-5(}O~ (SOI-IO(}o~ (lOOI-150l!) I (peste 15ool_

0,214 0,328 0,416, _ 0,528 ..

Coeficientul de inflaţie (indicele prejurilor de consum) În perioada noiembrie 201 O- decembrie

2015, ~ 102,7%=1,03.
Ki are valoare pozitivă şi se aplică la grila standard corectat" cu K." respecliv la preţurile P,p

P'J=P,,~K,
P~e1nJruclnal;uol: 1\. ~ P., ~ (1 - K,,)

P'i reprezinlii preţurile de apv in vIgoare in prezent aiustate prin aplicarea coeficienţilol de
<:arectieaferenţi structuriI pe sortimente dimensionalc, raportulUi cerere - oferta şi inflaţie; A,lfel, se

obtinE gri/" _<Iandard, de mai jo"

I PRODUSE PRINCIPALE_SECUNDARE, I
, ACCIDENTALţ 1,ACClDEI,jŢAf;E lJ SIIGIEN~
I !SORTIMENTUL mtvlENSIONAL - GRJLA I1--- STANDARD

leilmc fara TVA

'I~~ ~j

1 "OL~R* Y
~~~~- -'
I FAG ,4 I 9 9 ,9 2, _---"--'----_1
~, STP, 540*4s5,l-274,3 T--' l
I GA 5 _I_~G--+ 126,62 ____12lL

,2007 127, ~
CER +' ._6_1____2_Q_. 82,1' _ 36,50 ,~Zl_ _ ___j

Alic )3161211, 16H,8 ' 1

ercmee I 'O~'912::1~,,,5l_j_ m8

jRAS1'i__, 2 l' 19'.02 51,99 I 22,6'I'498,4 360, 137,91 T
, PALTlNJ 4 20" 9 54,86 __ 2~_9i

i G21MIM E~,"I~,m" d
,

CI G~ 2,M3 sub ue foc -'-era
274,3 168, !O55

5 84 I 3 .52,2_~_t-____l_2,_73

211 ,0 197, ±1--nL'- 72 84,41 51,20 \--J6,88
189. I

1 4,465763'76



, -+"9,'lREŞ _3
147,7

,CARPEN 2
_- 766,5

SORBI 3
! ""473J

~

ALCAM 9
295,4

Alte DT 4 t
269,5

54 84.88

~565, 273,7
77 6 82,13 26,3 1

, 130,
84 63,31 42,21 }3,7i_

657, 219,0
03 ,1 63,88 :-î'~ns,4
19 , 9 I 139,00 35,59

189, I 105,5 ,
94 _3_~-,55 )]_~

187,

Nivelul prejuri]ol de referin1ă şe calculează aplicând la grila standard, de ma; sus, valor;1e lui
J((J determinat pentru f,eC"fC grad de "cc~,ibihtatc, pe f,ecare specie sau grupă de specii, pentru [,ecare
,orlimcnt dimensional si tehnologia de exploatare (cu tractoare forestiere), valori prezentate mai sus
precum Şl În metodologia de ~alcul anexată. Rezultatele finale aie acestor calcule se prezintă în anexele

3 -7, Prin reactualizarea, în modul prezentat mai sus, se aduc intr-un raport Tlormal, echitabil şi
obiectiv pre\urilc masei lemnQ3se pe picior. din aceeaşi specie şi acelaşi sortiment dimensional dar

aflata in diferite grade de ac~esibi1itate
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Anexa nr.l



Ocolul Silvic Codrii Satmarului ANEXANR. J

NNelul prel",;lor de referinta p10specii şi pe sortimente dlmensionale (prel de apv)' pentru
fundamentarea prelurllor de pornire a licitatiilor pentru masa lemnoasa pe picior oferită la vân""re

de către Ocolul Silvic Codrii Satmarului

Gradul I de accesibilitate": O ·250 m

• Pre\urile nu includ TVA.
•• Incadrarea in gradul d. accesibilitate se lace in funclie de distanţa de se"" - apropiat,
determinata p. bata m!isufBtorilor din ler"n. dintre contrul suprafelel parchetulu; şi cea mai
apropiata cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rulier sau feroviar) sau punct

n"val de incarcare_



Ocolul Silvic Codrii Salma,ulul ANEXA NR. 4

Nivelul preţurilor de referinta pe specii şi pe sortimente dimenslonale (prel de apv)' pen!.u
fundamentarea ~,etu,ilo, de pornire a li<:;itatiilQrpentru masa lemn",,",ii pe piclo, oferită la vanzare

de căt,e o<;olul Silvic Codrii satmarulul

Gradul I de accesibilitate'" 251 ·500 m

'Preţurile nu Includ TVA .•• Încadrarea in g,a<lul de accesibilitate se lace in luncţle <ledistanţa <lescos· apropiat.
detenninată p. baza măsuratorilo, din lere". dintre cenlrul suprafeţei parcllelului şi cea mai
apropiată cale cu ca'acte' permanent pentru transportul de mirfuri I,utie, saU fe,oviar) sau punct

naval de lnclirc.re



OcolUl Silvic Codrii Salmarului ANEXANR. 5

Nivel~1pr~lu'ilor de referinta pe specii şi pe sortimente dime~sioRale (prel de apv)" peRUu
fURdamenta•••a preţurllo, de pornire a licltaliilor pentnJ masa lemlloasli pe picior ofatlti la vânnre

de cAtre Ocolul Silvic Codrii Satmarulul

G,aduii de accesibilitate". 501 "1000 m

• Pre\U'II~ nUinclud TVA_•• Încad,area In gradul de accesibilitate se face In funcţie de distanla de scos - apropiat.
determinata pa ba"" măsu,:Uo,ilo' din te •••". di~tre c~~trul suprafe\tli p.,chelului şi cea mai
apropiatii elia cu caracter perman~nt pMI'~ transportul de mărfuri (rutie' sau fe,ovlar) sau punel

naval de incă,oa,e_



Ocolul Silvic CodrHSalmarulul ANEXANR. 6

Nivelul preturllo, de referinta pe spedi şi pe sortimente dimenslonale (pret de apv)" penl'"
fu "damen"''''. ~"'Iu'llor de pomlre a licitatiilor pentru masa lemnoad pe picior oferită la vânzare

de către Ocolul Silvic Codrii Satma,ulul

Gradul 1de .cc""lbil~te··:1001 .1500 m

• Pret"ril~ nu Includ TVA.•• inc~d,.rea in 9,ao"1 de accesibilitate se face In functie de distanta de scos· apropiat.
determinatăpa bazamăsurătorilor din teren. dinlre centru! suprafeţei parchetului şi cea mal
apropiatii cale CUcaracter permanent pentru transportul de mărfuri (ru~er sau feroviar) sau punct

navalde incărcare.



ocolul Silvic C<ldrli Salmatulul ANEXA NR, 7

Nivelul preţurilor de referinta pe specii şi pe sortimente dimenslonale (pret de ap\lj' pellt'"
fundamentarea prejUriior d••pornire a licitatiilor pentru masa lemnwsJ pe picior oferita la vânzare

de câtre Ocolul Silvic Codrii Satmarulul

Gradul I de accesibilitate": peste 1&00 m

• Preţurile nu Includ TVA.•• încadrarea in gradul de acceslbilitale se face in functie de distanţa de scos· apropiat.
determinată pa baU mlO$ur;;torilOl"din teren. dintre centrul suprafetei parchetului şi cea mal
apropiatii cale cu c.r.ct ••r permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) saU punct

naval de incărcare.
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