ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
Proiect nr. 52 /2019

H O T Ă R Â R EA NR .
/2019
Privind aprobarea unor măsuri referitoare la modul de exploatare si valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică a unității administrative teritoriale Beriu pentru anul 2020
Consiliul local al comuneiBeriu ,judetul Hunedoara :
Avand in vedere :
- adresele nr. 1998, 1999, 2000, 2001/ 24.10.2019 emise de Regia Publică Locală
Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” adrese prin care se solicită aprobarea prețului de referintă
al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică UAT Beriu,

a volumului și modului de valorificare a masei lemnoase, a pețurilor pentru populație
din vânzarea directă a masei lemnoase și a celor pentru prestări servicii de exploatări
forestiere precum și repartiţia masei lemnoase producția anului 2020, din fondul
forestier al UAT Beriu ;
- referatulde aprobare nr. 2/ 52/ 29.10.2019 al primarul comunei Beriu, jud.
Hunedoara,
- prevederile Amenajamentului silvic pentru UP Beriu;
În temeiul prevederilor art. 1 lit.r.), art.4 alin.(1) , art.6 alin.(1) şi (3), art.45
alin.(12) , art.52alin.(1) şi (2) din HGR nr. 715/ 2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , ale art. 17
lit.b) şi art. 59 alin.(5 ³) lit. d din Lege nr 46/2008, Codulsilvic, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
În considerarea art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003, legea privind
transparența decizională in administrația publică;
Precum şi ale art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit r ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Se aprobă prețul de referință stabilit în condițiile de piață, al masei
lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate UAT Beriu pentru
anul 2020, in funcție de accesibilitate și de natura produsului pe sortimente, pe specii și
grupe de specii , conform anexelor nr. 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2.Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul
2020 precum și modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea UAT
Beriu pentru anul 2020 , conform anexei nr.11 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă repartitia masei lemnoase si modul de valorificare, conform
Borderoului ce constituie anexa nr. 12 la prezenta hotarare.
Art. 4. Se aprobă prețurile de vânzare directă a lemnului fasonat către populație
dupa cum urmează:
- material lemnos fasonat la cioata= 90 lei/mc, fără TVA;
material lemnos din platforma primară a parchetelor , cu transport la domiciliul
cumpărătorului = 210 lei/mc, fără TVA;
- lemn pentru foc din diverse specii tari ( fag și alte specii de esență tare) din
platformele primare ale parchetelor, la drum auto = 140 lei /mc, fără TVA;
- lemn pentru foc de salcâm și alte specii din patformele primare ale parchetelor, din
pădure = 115 lei/mc, fără TVA
Art. 5. Se aprobă nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de
exploatare forestieră, conform Anexei nr. 13 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii
contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare
Art. 7 .Anexele 1- 13 fac parte integrată din prezenta hotărâre .
Art.8. Prevederile prezentei hotarari se comunica :
-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara,
-Primarului comunei Beriu,
- Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “ValeaOrastiei” si se aduc la cunoştinţa publica prin afisare .

Beriu la 29.10.2019
Initiator,
Primar,
ing. Emil Moise BÎC

Avizat ,
Secretar general
Jr.Ionela FIRIDON

Judetul Hunedoara
Consiliul Local al comunei Beriu
Anexa nr. 11 la proiectul de hotarare nr. 52 /2018
Volumul de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2020 precum și modul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ - teritoriale, ca "masă lemnoasă pe
picior" sau ca "lemn fasonat"
A.volumul de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2019 pe natură de produse:
Volum masă
lemnoasă exploatat
in anul 2020
-mcUP Beriu public
8951

Din care:
Produse principale Taieri de conservare
Produse
-mc-mcsecundare(rarituri )
-mc4900

1224

1746

Taieri de igiena
-mc1080

UP Beriu privat
780
27
351
44
1202
B. Recoltarea masei lemnoase ( U.P. Beriu public și U.P. Beriu privat) pentru anul 2020 : 8073 mc volum total de
exploatat din care : produse principale = 5763 mc; tăieri de conservare= 0 mc; produse secundare(rărituri)= 1910
mc;tăieri de igienă= 400 mc.
C. Modul de valorificare a volumului prevăzut pentru anul 2020 :
Vânzare ca masă lemnoasă pe picior : 3587 mc
Masa lemnoasă
fasonată : 4486 mc

Pentru populatie
-mc3415

Din care
Pentru depozit –lemn
de lucru
-mc1071

Beriu la 29.10.2019
Initiator,
Primar,
ing. Emil Moise BÎC
Avizat ,
Secretar general
Jr.Ionela FIRIDON
Judetul Hunedoara

Consiliul Local al comunei Beriu

Anexa nr. 13 la proiectul de hotărâre nr. 52 /2019
Nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare forestieră- 2020

Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire servicii
Eploatare forestieră :- produse principale
-Produse secundare
Transport material lemnos la o distanţă de max.35 km de
Orăştie
Încărcat mecanic material lemnos în rampă
Descărcat mecanic material lemnos
Exploatare forestieră fasonat la cioată din padure (pentru
populaţie)
Încărcat lemn de foc
Transport lemn de foc la populatie din platforme primare
Sortat material lemnos in platforme primare

Pret
90 lei/ mc
120 lei/ mc
27 lei/ mc
6 lei/ mc
4 lei/ mc
30 lei/ mc
23 lei/ mc
25 lei/ mc
22 lei/ mc

Beriu la 29.10.2019
Initiator,
Primar,
ing. Emil Moise BÎC

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU

Avizat ,
Secretar general
Jr.Ionela FIRIDON

PRIMAR
Nr . 2/ 52/ 29.10.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la modul de exploatare si
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unității administrative
teritoriale Beriu pentru anul 2020
Proiectul de hotarare initiat prevede o serie de măsuri cu privire la aprobarea prețului de referintă
al masei lemnoase pe piciorce se recoltează din fondul forestier proprietate publică si private UAT Beriu,
a volumului și modului de valorificare a masei lemnoase, a pețurilor pentru populație din vânzarea
directă a masei lemnoase și a celor pentru prestări servicii de exploatări forestiere precum și repartiţia
masei lemnoase producția anului 2020, din fondul forestier al UAT Beriu.
Admnistratorul fondului forestier proprietatea comunei Beriu, Regia Publică Locală Ocolul Silvic
“Valea Orastiei” prin adresele . nr 1998, 1999, 2000, 2001/ 24.10.2019 a fundamentat din punct de
vedere tehnico- economic si in corelare cu legislatia in materia exploatrii forestiere , propunerile de
exploatare a masei lemnoase pentru anul 2020 , astfel :
L a determinarea pretului de referinta ce va fi utilizat pentru calculu pretului de punere in
valoare-,,pret APV ,, s-a luat in considerare preturile de piata, toate fiind prezentate in anexele1-10 , de
altfel acestea raman la nivelul anului 2020;
Prevederile amenajamentului silvic la U.P. Beriu Public pentru anul 2020 sunt 8951 mc total,
din care : produse principale = 4900 mc; taieri de conservare = 1224 mc; produse secundare ( rarituri )
= 1746 mc; taieri de igiena = 1080 mc.
Prevederile amenajamentului silvic la U.P. Beriu privat pentru anul 2020 sunt 1202 mc total,
din care : produse principale = 780 mc; taieri de conservare = 27 mc; produse secundare ( rarituri ) =
351 mc; taieri de igiena = 44 mc.
Propunerile R.P.Ocolul Solvic Valea Orastiei de recoltare a masei lemnoase pentru Primaria
Comunei Beriu ( U.P. Beriu public și U.P. Beriu privat) pentru anul 2020 sunt de 8073 mc volum total
de exploatat, din care: produse principale = 5763 mc; taieri de conservare = 0 mc; produse secundare
( rarituri ) = 910 mc; taieri de igiena = 400 mc.
Din volumul prevăzut pentru anul 2020, se propune: vanzare ca masa lemnoasa pe
picior = 3587 mc; masa lemnoasa fasonata = 4486 mc, din care : pentru populatie = 3415
mc; pentru depozit = 1071 mc lemn de lucru.
Toate aceste cantitati se regasesc si in borderul repartiei masei lemnoase . In ce priveste
vanzarea directa catre populatie a lemnului fasonat, propunerile de pret sunt urmatoarele:
-

material lemnos fasonat la cioata= 90 lei/mc fara TVA;

-

material lemnos din platforma primară a parchetelor , cu transport la domiciliul
cumpărătorului = 210 lei/mc fara TVA
lemn pentru foc din diverse specii tari ( fag și alte specii de esență tare) din
platformele primare ale parchetelor, la drum auto = 140 lei /mc, fără TVA;
lemn pentru foc de salcâm și alte specii din patformele primare ale parchetelor, din
pădure = 115 lei/mc, fără TVA

O ultima anexa ce constituie parte din proiectul de hotarare , anexa nr.13 face referire la servicii
de exploatare forestiera, transport material lemnos, incarcat material lemnos, descarcat material
lemnos, sortat material lemnos .
Temeiul legal art. 1 lit.r.), art.4 alin.(1) , art.6 alin.(1) şi (3), art.45 alin.(12) , art.52alin.(1) şi (2)
din HGR nr. 715/ 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică , ale art. 17 lit.b) şi art. 59 alin.(5 ³) lit. d din Lege nr 46/2008, Codulsilvic,
cu modificarile si completarile ulterioare ; art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit r ,art.139, alin.(3) , art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ.
Mentionez ca acest proiect este supus dezbaterii publice in procedura de urgent, dat fiind
caracterul social si economic cu impact direct asupra populatiei.
În consecinţă consider proiectul necesar şi oportun şi îl supun spre adoptare în forma iniţiată.
Va multumesc !
Beriu ,la 29.10.2019

PRIMAR,
Ing.Emil Moise BÎC

