
JUDEȚUL BIHOR                                                                                           

COMUNA CRISTIORU DE JOS                                                          

CONSILIUL LOCAL                                                                                                       

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A  Nr. 4 

Din  30 ianuarie 2020 

 

privind mentinerea  preturilor de referinta pentru anul 2020 , pe specii/grupe de specii ,grade de 

accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor pentru  masa lemnoasa pe picior 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publica/privata a comunei Cristioru de Jos, la 

acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin HCL nr.71  din 27.11.2018 ; 
 

    Având în vedere : 

 proiectul de hotarare privind mentinere preturilor de referinta  anul 2020 , pe 

specii/grupe de specii ,grade de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor 

pentru  masa lemnoasa pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate public/privata 

a comunei Cristioru de Jos, la acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin HCL  nr.71  din 

27.11.2018 , initiat de Primarul comunei Cristioru de Jos  si insotit de referatul  de aprobare 

nr.160  din 20.01.2020  ; 

   comunicarea ,de catre  Ocolului Silvic Sudrigiu , Deciziei nr.483  din 26.09.2019 ,  

emisa de Directorul general al RNP –Romsilva din  care rezulta  mentinerea  prețului de referință 

al masei lemnoase pe picior, pentru anul 2020 , la nivelul  pretului de referinta aprobat pe anul 

2019  ; 

 referatul Biroului Finaciar-contabil, achiziti publice si administrativ, inregistrat sub nr. 

161 din 20.01.2020 

 avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local al comunei  Cristioru de Jos  

inregistrat  sub nr. 265 din 30 .01.2020; 

Văzând prevederile art.60 alin.(4), din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu 

completările și modificările ulterioare, 

             În conformitate cu : 

-  prevederile art.1 , lit.r) din H.G. Nr.715/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
               In temeiul  art. 129 (2) litera  c)  , art. 139 alin.(3),lit.q) art.196 (1) lit.a)   din O.U.G. 

57/2019, privind Codul Administrativ , 

 Consiliul local al comunei Cristioru de Jos, cu votul favorabil a unui numar de 9 

consilieri  , din 9 consilieri pe functie, prezenti 9 consilieri  : 

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1. Se mentin  prețurile de referință pentru anul 2020 , pe specii/grupe de specii ,grade 

de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor pentru  masa lemnoasa pe picior 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică /privata a comunei Cristioru de Jos, 

aflat în administrarea Ocolului Silvic Sudrigiu-Directia Silvica Bihor,la acelasi nivel stabilit 

pentru anul 2019 , prin Hotararea Consiliului Local  nr.71  din 27.11.2018 ; 

 Art.2. Preturile de referinta prevazute la art.1 se folosesc la intocmirea actelor de punere 

in valoare.   

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul comunei  

Cristioru de Jos. 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Primarul comunei  Cristioru de Jos; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor. 

- Ocolulu Silvic Silvic Sudrigiu ; 

- dosar ședință. 

- Se afiseaza la avizierul/site-ul primariei ; 

                         

  PRESEDINTE                                            Contrasemneaza, 

             Consilier local ,                                                         Secretar general,                

      MICULA Danut-Petru                                                      STAN Doina 



 
 

 

 

JUDEȚUL BIHOR                                                                                          

COMUNA CRISTIORU DE JOS                                                                                 

PRIMAR                                                                                                       
Nr.160  din 20.01.2020   

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotarare privind mentinerea  preturilor de referinta pentru anul 2020 , pe 

specii/grupe de specii ,grade de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor 

pentru  masa lemnoasa pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publica/privata a comunei Cristioru de Jos, la acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin HCL 

nr.71  din 27.11.2018 ; 
 

   Având în vedere comunicarea Deciziei Directorului General al RNP –Romsilva , nr.483   

din 26.09.2019 , de catre  Ocolului Silvic Sudrigiu  din  care rezulta  mentinerea  prețului de 

referință al masei lemnoase pe picior, pentru anul 2020 , la nivelul  pretului de referinta aprobat 

pe anul 2019  ; 

Ținând cont de prevederile art.1 lit.r), s) din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG 715/2017, potrivit carora 
pretul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din 

fondul forestier proprietate publica, stabilit anual cel tarziu pana la data 

de 30 octombrie a anului anterior anului de productie; acesta este un pret 

stabilit in conditii de piata, in functie de specie sau grupa de specii, de 

gradul de accesibilitate, de sortiment si de natura produsului si se 

utilizeaza pentru calculul pretului actului de punere in valoare - „pret de 

APV“; pretul de referinta se aproba, pentru fiecare an de productie, prin 

decizie a conducatorului administratorului fondului forestier proprietate 

publica a statului, la nivel judetean, la nivel national sau la nivelul 

regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasa 

provenita din fondul forestier proprietate publica a unitatilor 

administrativ-teritoriale; pretul de referinta poate fi revizuit o singura 

data in cursul unui an ; 

  Supun proiectulde hotărâre privind mentinerea  preturilor de referinta pentru anul 2020 , 

pe specii/grupe de specii ,grade de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor 

pentru  masa lemnoasa pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publica/privata a comunei Cristioru de Jos, la acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin HCL 

nr.71  din 27.11.2018 ; 

 

 

Inițiator, 

Primar,  

Fanel TULVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
JUDEȚUL BIHOR                                                                                          

COMUNA CRISTIORU DE JOS                                                                                 

BIROUL FINANCIAR –CONTABIL , ACHIZITII PUBLICE SI ADMINISTRATIV 

Nr…161 din 20.01.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Analizand :  

 - Proiectul de hotarare privind mentinerea  preturilor de referinta pentru anul 2020 , pe 

specii/grupe de specii ,grade de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor 

pentru  masa lemnoasa pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publica/privata a comunei Cristioru de Jos, la acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin HCL 

nr.71  din 27.11.2018 ; 

-  Având în vedere comunicarea Deciziei Directorului general al RNP –ROMSILVA 

nr.483  din 26.09.2019 ,de catre  Ocolului Silvic Sudrigiu  din  care rezulta  mentinerea  prețului 

de referință al masei lemnoase pe picior, pentru anul 2020 , la nivelul  pretului de referinta 

aprobat pe anul 2019  ,respectiv  in situatia comunei Cristioru de Jos , prin HCL nr 71 DIN 

27.11.2018 , 

-          Contractul de administrare a padurii comunale incheiat cu DS Bihor-OS Sudrigiu, 

conform caruia la art. 3, art.4 , anual se supune aprobarii autoritatii publice locale Bugetul de 

Venituri si Cheltuieli ( ca parte integranta din contract), la intocmirea caruia stau la baza  

prevederile Amenajamentuli silvic , ca posibilitate cantitativa ( in mc )  precum si preturile 

actelor de punere in valoare  intocmite/ ce urmeaza a fi intocmite in cursul anului ,  pentru fondul 

forestier aflata in proprietatea publica/privata a comunei , la ora actuala nefiind stabilite preturi 

aplicabile anului 2020 . Veniturile = posibilitate amenaj, silvic ( mc ) X pret de referinta . 

 Constat că: 

- prin Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu completările și modificările 

ulterioare se prevede la art.60 , alin (4) „Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică se face potrivit regulamentului aprobat prin hotarâre a Guvernului”, iar la 

alin.(1) lit.a) ”În elaborarea regulamentului prevăzut la alin.(4) se au în vedere următoarele 

principii: a) Valorificarea superioară a masei lemnoase…,, , 

Ținând cont de prevederile art.1 , lit.r) si s)  din H.G. Nr.715/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,pretul 

de referinta reprezinta  pretul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din 

fond forestier proprietate publica, valorificarea masei lemnoase se realizeaza de catre 

administratorii de fond forestier proprietate publica, sub forma de material lemnos fasonat, prin 

care ,fiecarui sortiment ii este data destinatia industriala adecvata, care permite realizarea unei 

valori adaugata maxime si stabilit anual cel tarziu pana la data de 30 octombrie a anului anterior 

anului de productie. Acesta este un pret, stabilit in conditii de piata, in functie de specie sau 

grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de produs si se utilizeaza pentru 

calculul pretului APV. Pretul de referinta se aproba, pentru fiecare an de productie, prin 

decizia conducatorului administratorului fondului forestier proprietate publica a statului, 

la nivel judetean, regional sau national sau de proprietar pentru masa lemnoasa provenita din 

fondul forestier proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, pret ce poate fi 

revizuit o singura data in cursul unui an. 

Prețurile de referință pentru fiecare an de producție al masei lemnoase pe picior, care  

se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale,   

urmand metodologia de calcul aprobata de Consiliul Local ;         

Prețul de referință aferent fiecărei partizi, care se calculează în funcție de prețul de  

referință pentru fiecare an de producție ; 

 Apreciez că este necesar și oportun a se  adopta proiectul de hotărâre in forma depusa de 

Primarul comunei Cristioru de Jos . 

 

      Intocmit, 

Sef Birou 

MONE LOREDANA  



 

 

 

 

 


