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Judetul Brasov 
Primaria comunei Bunesti                                                                                    Avizat secretar general 
                                                                                                                                      

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

 
Privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică a comunei Buneşti, 

aferentă anului 2020. 
 
  
                         Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 29.11.2019, 
 
                         Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, privind valorificarea 
masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică a comunei Buneşti, aferente anului 2020, însoţit 
de raportul compartimentului de resort şi avizat de comisiile de specialitate, 
 
                        Ţinând seama de HCL Buneşti nr.22 din data de 23.11.2016 privind desemnarea 
comunei Buneşti ca autoritate publică tutelară în cadrul RePLP Stejarul R.A, 
 
                        Luând în considerare adresa RPLP Stejarul RA nr.3092/2019 prin care solicită aprobarea 
valorificării masei lemnoase pe anul 2020, 
 
                         Având în vedere prevederile HGR nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; art.59 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic, actualizat; OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
actualizată; coroborate cu prevederile art.129, alin(7), lit.r din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

                       În temeiul art.139, alin.(3), lit.i din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
  
Art.1: Valorificarea unui volum total de 12.589 mc/an, la nivelul anului 2018, volum ce reprezinta 
posibilitatea anuala conform amenajamentului intocmit pentru fondul forestier proprietate publica a 
comunei Bunesti. 
Volumul de 12.589 mc se compune din urmatoarele tipuri de produse lemnoase :  

• Produse principale : 9.023 mc;  
 •Produse secundare(Curatiri+Rarituri) : 1.602 mc; 
• Produse de igiena : 1.649 mc ; 
 •Lucrari de conservare : 315 mc. 

 
Art.2: Modul de valorificare a masei lemnoase:  

a) ”masă lemnoasă pe picior ” = 8.059 mc –produse principale si 315 mc -lucrari de conservare;   
b) ”lemn fasonat” = 3.251 mc lemn provenit din rarituri, curatiri si igiena şi 964 mc proveniţi din 

produse principale. 
c) valorificarea se va face prin licitatia cu strigare pentru cantitatea de 9.023 mc produse principale 

şi 315 mc lucrări de conservare 
 

Art.3: Ca şi criteriu de valorificare: valorificarea prioritară către populatia locala a comunei Bunesti a 
volumului total de 3.818 mc(3.251 mc lemn fasonat din igienă,rărituri,curăţiri şi 567 mc lemn fasonat din 
produse principale) dupa care urmeaza ca şi criteriu consumul propriu al unităților de interes local 
finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau local, care nu desfășoară activitate economică şi 
consumul propriu al proprietarului fondului forestier. 
 



Page 2 of 2 
 

Art.4: Volumul maxim ce se poate acorda pentru o familie, în vederea încheierii Parteneriatelor între 
RPLP Stejarul R.A. si Consiliul Local pentru anul 2020 este de 10 mc. 
 
Art.5: Se aprobă volumul partizilor de 1.805 mc.(partizi din rezerva ce se vor marca în anul 2020), in 
cadrul rezervei de 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor  accidentale I 
precomptabile (din lista  partizilor  care urmează a fi exploatate în anul 2020), în scopul încadrării  în 
volumul ce se recoltează anual. 
 
Art.6: Prețul de pornire la licitația principala pentru urmatoarele partizi:   

 
Art.7: Se aprobă nivelul maxim al tarifului pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere la nivelul 
tarifului de 90 lei/mc. 
 
Art.8: Se aprobă valorificarea unei cantităţi de 50 mc de lemne de foc pt.categoria defavorizată, respectiv 
persoane fără venituri, la preţul de 20 lei/mc, lemn provenit din resturi de exploatare, vreascuri şi uscături. 
 
Art.9: Primarul comunei Buneşti împreună cu RPLP Stejarul RA vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.          

   
 

INIŢIATOR 
Primar, 

Mircea Pălăşan 
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1 1590943 Bunesti 64A% Pr.2 2,4 323 - 1 254 66 2 210,95 50,5 245 
 

2 1573181 Bunesti 99B% Pr.2 20 1253 - - 879 373 1 233,58 46 240 
 

3 1573280 Bunesti 80% Pr.2 2,5 358 - - 267 91 - 219,74 51 255 
 

4 1573062 Bunesti 104% Pr.2 1,4 423 - 1 359 23 40 194,5 53 265 
 

5 1508263 Bunesti 2A Pr. Rac. 3,0 290 - 231 53 6 - 201,88 69 205 
 

6 1592559 Bunesti 49B Pr. Rac. 7,1 902 - - 859 43 - 326,36 71 365 
 

7 1592626 Bunesti 131A Pr. Rac. 8,9 1386 - 143 1159 84 - 292,8 65 340 
 

8 1592755 Bunesti 126B% Pr. Rac. 5,0 1546 - 99 1178 269 - 267,15 57 300 
 

Total licitatie Comuna Bunesti    
 

6.481 - 475 5.008 955 43 
 

  
 

  


