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  H O T Ă RÂ R E 
privind aprobarea preţului de referinţă  de masă lemnoasă ,  volumul maxim a masei 

lemnoase și prețurile de vânzare directă  care se recoltează din fondul forestier proprietate 
publică a comunei Șieu Măgheruș pentru anul 2022 

 
 

 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat  în sedință 
ordinară în data de 25.11.2021;  

Având în vedere : 
          -referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș  înregistrat sub 
nr.8103 /18 .11.2021 ; 
 -raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat sub nr.8104 
/18.11.2021; 
         -Adresa nr.4827 / 09.11.2021 a Ocolului Silvic Valea Șieului RA înregistrată la Primaria 
comunei Șieu Măgheruș sub nr.7895 /11.11.2021; 
            -  prevederile  art.3, art.7 alin.1 lit.b,art.10 şi art.60 alin.4 şi 5 din  Legea  nr.46/2008 
privind Codul Silvic,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare;                   
       -prevederile Hotărârii Guvernului   nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
          -prevederile  Legii nr.52/2003 republicată cu privire la transparenta decizională în 
administraţia publică; 
          -prevederile art.129 alin.1, art.139 alin. 1 ,  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
          -avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr. 44   /24.11.2021; 

-avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr. 27  / 24.11.2021; 
          În temeiul art.129 alin.1, art.139 alin. 1 ,  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă RĂ Ş T E : 
           
 

Art.1. (1).Se aprobă  preţurile  de referinţă pe specii,sortimente dimensionale , grade de 
accesibilitate  şi natura produsului ,determinate în condiţii de piaţă pentru  masa lemnoasă pe 
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picior ,care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieu Măgheruș, aflat 
în administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului pentru anul 2022 în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.715/2017, conform anexelor nr. 1 si 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2).Preţurile de referinţă  prevăzute la art.1 ,se folosesc pentru calculul actelor de punere în 
valoare  APV,în conformitate cu prevederile art.1 lit.r din    Hotărârea Guvernului   nr. 715/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică 
         (3). Modul de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Șieu Măgheruș ,ca ,,masă lemnoasă pe picior” sau ca ,,materiale 
lemnoase fasonate “,se va stabili individual pentru fiecare act de punere  în valoare întocmit de  
Ocolului Silvic Valea Șieului RA. 
 

Art.2  Se aprobă volumul maxim  de masă lemnoasă care se exploatează în cursul  anului 
2022 din fondul forestier ,proprietate publică a comunei Șieu Măgheruș  de 890 mc după cum 
urmează: 
-masă lemnoasă  la populație -600 mc; 
-masă lemnoasă nevoi locale-Instituții publice -40 mc; 
-masă lemnoasă la agenți economici -250  mc; 

 
Art.3. Se aprobă  preţurile  de vanzare directă pentru anul 2022,stabilite pe baza prețurilor 

de referință a masei lemnoase pe picior și a principiilor economiei de piața ,care se recoltează din 
fondul forestier proprietate publică a comunei Șieu Măgheruș, aflat în administrarea Regiei 
Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.715/2017, după cum urmează: 

 
Specia/Grupa de specii Produse 

principale,Accidentale 1 si 
tăieri de igienă (lei/mc) 

Produse secundare si 
accedentale 2  (lei/mc) 

Lemn rotund 
<24 cm 

Lemn foc Lemn rotund 
<24 cm 

Lemn foc 

Rașinoase 200 120 180 90 
Stejari 170 120 130 110 
Diverse specii tari 180 120 130 110 
Diverse specii moi 120 100 110 90 
Masă lemnoasă din curățiri    30 
Prețurile propuse sunt cu TVA(19%),volum brut (cu coajă) în faza fasonat la cioată în cuprinsul 
parchetului. 
 
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Șieu Măgheruș. 

 



Art.5. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Șieu Măgheruș 
astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 11 consilieri,voturi pentru 10 ,abţineri un vot, 
împotrivă  - .   

 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 
                          -Instituția Prefectului, Județului Bistrița-Năsăud; 
                          -primarul comunei Șieu Măgheruș; 
                          -Ocolul Silvic Valea Șieului RA. 
 
 
NR.             65 
DATA DE  25.11.2021 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CLAUDIU –CIPRIAN ROȘ 
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