
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr. 30  

cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă care poate fi exploatat în anul 2017,  
a prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a volumului de masă lemnoasă  

necesară pentru consumul propriu la instituții 
 

Consiliul Local al comunei Cămărzana, județul Satu Mare  
întrunit în ședința extraordinară din 16.07.2017 

 
Având  în  vedere: 
 Solicitările Ocolului Silvic Ardud R.A. nr. 3887, 3888 și 3889 din 12.12.2016 cu privire la 

necesitatea stabilirii volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2017, a 
prețului de referință a masei lemnoase pe picior în anul 2017 și a volumului de masă 
lemnoasă necesar pentru consumul propriu la instituțiile din comuna Cămărzana; 

 Expunerea de motive a primarului; 
 Proiectul de hotărâre; 
 Avizul comisiei de specialitate și avizul compartimentului de resort; 
 Legea nr.46/2008 privind codul silvic republicat cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa la HG 617/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 
1 lit. “q”, art. 45 alin.(1) și alin.(5) din Anexa la HG 617/2016, art. 19 și 59 din Legea 46/2008 
privind Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare  
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.”c” și alin.(9), art. 45 alin. (3) și art. 115 
alin. (1) lit.“b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art 1. Se aprobă volumul de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2017 din 

fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Cămărzana la 1300 mc 
conform Amenajamentului Silvic; 

Art 2. Se stabilește prețul de referință a masei lemnoase pe picior la 59 de lei/mc și se 
aprobă metodologia de calcul a prețului de referință conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art 3. Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 100 mc necesar pentru consumul 
propriu la Primăria Comunei Cămărzana, Dispensarul Uman, Școala Gimnazială 
Cămărzana și Postul de Poliție Cămărzana care se va acorda cu titlu gratuit; 

Art 4. Pentru populație se va exploata o cantitate egală cu cantitatea maximă solicitată 
de cetățeni conform cererilor înregistrate până la data de 1 August 2017; 

Art 5. (1) Cantitatea de masă lemnoasă care se va exploata pentru populație nu 
trebuie să depășească cantitatea solicitată conform cererilor depuse; 
(2) Suplimentarea cantității de masă lemnoasă solicitată inițial de cetățeni se 
aprobă doar la finalizarea soluționării cererilor, în limita stocului disponibil; 



Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează pădurarul Ocolului Silvic 
Ardud R.A. și primarul Comunei Cămărzana; 

Art 7. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul 
Comunei Cămărzana, Ocolul Silvic Ardud R.A. și se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de 
internet a primăriei. 
 

 
Cămărzana: 16.07.2017 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexă la HCL 30/2017 
 

1. Pentru elementul specie majoritară – C I 
- rășinoase – brad, molid 
- rășinoase – pin, larice, duglas 
- foioase – fag 
- foioase – cvercinee – stejari, goruni 
- foioase – cvercinee – cer, gârniță 
- foioase – diverse tari 
- foioase – diverse moi 

 

c1=1,00 
c2=0,90 
c3=1,20 
c4=1,40 
c5=1,00 
c6=0,90 
c7=0,80 

2. Pentru elementul grad de accesibilitate 
- distanță de scos – C II  

 
 
 
 

- panta teren C III 
 

- sub 250 m 
- între 251 – 500 m 
- între 501 – 1000 m 
- între 1001 – 1500 m 
- peste 1501 m 

sub 15 grade 
peste 15 grade 

c1=1,70 
c2=1,50 
c3=1,30 
c4=1,10 
c5=0,90 
c1=1,00 
c2=0,90 

 
3. Pentru elementul tehnologia de exploatare 

- tehnologia de exploatare – C IV  
- sortimente și multipli de sortimente 
- trunchiuri și catarge 

- căi de scos – C V 
- fără căi de scos existente 
- cu căi de scos existente 

 

 
c1=1,00 
c2=1,00 
 
c1=0,80 
c2=1,00 
 

4. Pentru elementul sortiment 
- natura produsului – C VI 

- produse principale 
- produse conservare 
- produse accidentale I 
- produse accidentale II 
- produse secundare - rărituri 
- produse secundare - curățiri 
- produse de igienă 

- volumul arborelui mediu – C VII 
- sub 0,20 mc/fir 
- între 0,21 – 0,40 mc/fir 
- între 0,41 – 0,70 mc/fir 
- între 0,71 – 1,00 mc/fir 
- între 1,01 – 1,50 mc/fir 
- peste 1,51 mc/fir 

- proporția lemnului de lucru – C VIII 
- sub 30% din volumul brut 
- între 31% – 40% din volumul brut 

 
c1=1,10 
c2=0,90 
c3=0,80 
c4=0,60 
c5=0,60 
c6=0,30 
c7=0,40 
 
c1=0,80 
c2=0,90 
c3=1,00 
c4=1,10 
c5=1,20 
c6=1,30 
 
c1=0,90 
c2=1,00 



- între 41% – 50% din volumul brut 
- între 51% – 60% din volumul brut 
- între 61% – 75% din volumul brut 
- peste 76% din volumul brut 

 

c3=1,10 
c4=1,20 
c5=1,30 
c6=1,40 
 

 
Preț partida = PR x CI x CII x CIII x CIV x CV x CVI x CVII x CIX, unde 
PR – prețul de referință = C/P = 59 lei 
C – cheltuieli legate de administrarea fondului forestier = 2.358.500,00 
P – posibilitatea anuală de exploatat = 39.967,00 mc 
CI – coeficient pentru specia majoritară 
CII – coeficient pentru distanță de scos 
CIII – coeficient pentru căile de scos 
CIV – coeficient pentru tehnologia de exploatare 
CV – coeficient pentru căi de scos 
CVI – coeficient pentru natura produsului 
CVII – coeficient pentru volumul arborelui mediu 
CVIII – coeficient pentru proporția lemnului de lucru 
CIX – coeficient de ajustare legat de cheltuielile indirecte și piața lemnului = 1,2-1,4 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 


