
Nr.1397/01.03.2022 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei 

lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat 

 

           Primarul comunei Cernat, județul Covasna 

 Analizând Decizia nr. 648/25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor 

Romsilva prin care sunt stabilite preţurile de referință pentru anul 2021, pe specii/ grupe de specii, 

sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, 

pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului  

administrat de RNP – Romsilva. 

 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,  

- 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,  

             In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2)  lit.”c”, alin. (6) lit.”b”, alin. (7) lit.”r”,  art. 139 alin.  (3) 

lit.”g”, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă  prețurile de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/ grupe de 

specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de 

piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Cernat, administrat de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, conform anexei, care fac parte integrantă la 

prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV, în 

conformitate cu prevederile art. 1 lit. s) din  Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

Art. 3.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează domnul ing. 

Fabian Sandor viceprimarul comunei Cernat, judeţul Covasna. 

 

Cernat la 01.03.2022 

   

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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 Nr.1398/01.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a 

masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat 

 

 

 Valorificarea masei lemnoase este acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se 

recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale, de către deţinători/administratori legali, prin vânzare ca masă 

lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată, prin donaţii, sponsorizări, după caz, sau prin utilizarea 

acesteia pentru consumul propriu al deţinătorului/administratorului respectiv. 

 Prețul de referința reprezintă pretul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se recolteaza 

din fond forestier, 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, preț ce poate fi revizuit o singura data in cursul unui an; 

   Pretul mediu al masei lemnoase cuprinse intr-un APV, exprimat in lei/mc, se calculează ca medie 

a preturilor de referinta, aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc si cojii, ponderate cu 

cantitațile acestora.         

Din aceste considerente și având în vedere 648/25.10.2021 a Directorului General al Regiei 

Naţionale a Pădurilor Romsilva prin care sunt stabilite preţurile de referinţă pentru anul 2022, pe specii/ 

grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în 

condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publică a statului  administrat de RNP – Romsilva, am iniţiat proiectul  de hotărâre și propun spre 

dezbatere şi aprobare cu ocazia ședinței ordinare ale consiliului local din luna martie  2022. 

 

Cernat la 01.03.2022 

   

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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HOTĂRÂREA NR. 16/2022 
Privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din 

fond forestier proprietate publică a comunei Cernat 

 

Consiliul local al comunei Cernat,  

Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de  9 martie 2022 

analizând Referatul de aprobare a primarului comunei Cernat, precum și raportul secretarului 

general al comunei Cernat privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a 

masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat,  

Analizând Decizia nr. 648/25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naţionale a 

Pădurilor Romsilva prin care sunt stabilite preţurile de referinţă pentru anul 2022, pe specii/ 

grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, 

determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul 

forestier proprietate publică a statului  administrat de RNP – Romsilva. 

 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,  

- 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,  

             In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2)  lit.”c”, alin. (6) lit.”b”, alin. (7) lit.”r”,  art. 139 

alin.  (3) lit.”g”, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,   

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă  prețurile de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/ grupe 

de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în 

condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Cernat, administrat de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, conform 

anexei, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV, 

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. s) din  Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică. 

Art. 3.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează 

domnul ing. Fabian Sandor viceprimarul comunei Cernat, judeţul Covasna. 
 

 

Cernat la 09.03.2022 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

 Kerekes János       Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
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Nr. 1399/01.03.2022 

 

 

 

 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din 

fond forestier proprietate publică a comunei Cernat 

 

 

 

 
Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în compartimentul de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă si a 

modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei 

Cernat, am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 

2022. 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

Dezsi Reka Maria 
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Nr.1659/07.03.2022 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

 

 

privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase 

exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat 

 

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 07.03.2022 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de 

valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat. 

Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează proiectul de hotărâre şi propune spre 

aprobare de către Consiliul Local. 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven Gabor 
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