
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

  H O T Ă R Â R E A  NR .     4   /2022 

Privind aprobarea prețurilor de vânzare și a prețurilor de cost pentru masa lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică și privată a unității administrativ teritoriale Beriu pentru anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Beriu judetul Hunedoara,întrunit în ședința ordinară din data de  27.01.2022; 

Avand in vedere : Proiectul de hotărâre nr. 4/10.01.2022 și  Referatul de aprobare  nr. 

4/10.01.2022 al primarului  comunei Beriu prin care se propune aprobarea prețurilor de vânzare și 

a prețurilor de cost pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică și privată a unității 

administrativ teritoriale Beriu pentru anul 2022; Raportul nr. 4/21.01.2022 al compartimentului Juridic, 

resurse umane și relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate; În baza avizul comisiei de 

specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 27.01.2022;   

Adresa nr.  1598/28.12.2021  comunicată de RPL  Ocolului Silvic ,, Valea Orăștiei  prin care solicită 

aprobarea prețurilor de vanzare la lemnul pentru foc către populație, a  prețurilor de  vânzare către 

agenți economici a bușteanului și altor sortimente precum și prețurile de cost propuse a fi utilizate la 

lucrările de exploatare  și transport pentru populație și industrie;   cunoscând prevederile Amenajamentului 

silvic pentru UP Beriu;  

În  temeiul prevederilor art.45 alin.(12) , art.52 alin.(1) şi (2)  din HGR nr. 715/ 2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
,modificat și  completat prin HG 55/2020;  ale art. 59 alin.(5 ³) lit. d din Lege nr 46/2008, Codul silvic, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; ale art.7 alin.(13) din  Legea  nr.52/2003, legea privind 

transparența decizională in administrația publică;  
Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit r ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) lit.a)   din 

Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 
HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2022  prețurile de vânzare  către populație a lemnului pentru 

foc conform anexei nr. 1  
Art.2. Se aprobă  prețul minim practicat in anul 2022  pentru licitații material lemn fasonat  

din depozit si platforme primare pentru agenți economici, conform anexei nr. 2  
 Art. 3. Se aprobă  prețurile de cost pentru anul 2022 la lucrările de exploatare și transport 

material lemnos destinat  populației și  industriei, conform anexei nr. 3   
Art.4. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5 .Anexele 1- 3 fac parte integrată din prezenta hotărâre . 

Art.6. Prevederile prezentei hotarari se comunică Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara, 

Primarului comunei Beriu, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei” si se aduc la cunoştinţa 

publică prin afisarem și publicare pe pagina de internet a institutiei la adresa www.primariaberiu.ro . 

 Beriu, 27.01.2022    

Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 

  Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  



Anexa nr. 1 la  HCL  4/2022

Preturi de vănzare către populatie a lemnului pentru foc

Material lemnos fasonat la cioata Preț/mc fără tva Preț/mc cu tva 

din produse principale 135 141,75

din produse secundare și de igiena 125 131,25

material lemnos cu transport la domiciliu, din pădure

din produse principale 230 241,5

din produse secundare și de igiena 205 215,25

materialul lemnos din platforma primara a parchetelor cu destinația industrie

din produse principale 200 210

din produse secundare și de igiena 190 199,5

materialul lemnos din parchetele cu destinația industrie și care este transportat la domiciliul cumparatorului 

din produse principale 270 283,5

din produse secundare și de igiena 250 262,5

Lemnul pentru foc din depozitul ocolului

lemn rotund din specia  fag(90%)  

si alte specii (max.10%) la diferite 

lungimi rezultate din sortare si 

incarcat în auto, fără transport 270 283

lemn pentru foc in palet cu un 

volum de 0,7 mc/palet din specia 

fag(90%) și alte specii despicat  și 

sectionat la diferite lungimi  , 

incarcat auto, fără transport 440 462
lemn pentru foc in palet cu un 

volum de 0,7 mc/palet din specia 

fag(90%) și alte specii despicat  și 

sectionat la 1 m , incarcat auto, fără 

transport 400 420

lemn lucru rotund de rășionase,fasonat la cioată 150

lemn  de lucru rotund de rășionase, din platforma primară

lemn de molid cu diametru la 

capătul subțire mai mic sau egal cu 

14 cm 150

lemn de larice  cu diametru la 

capătul subțire mai mic sau egal cu 

14 cm 110

lemn de molid  cu diametru la 

capătul subțire mai mare de 14 cm 220

lemn de larice  cu diametrul la 

capătul subțire mai mare de  14 cm 210

Președinte de ședință Contrasemnează

Cimporesc Mircea Petru Secretar general

jr.Firidon Ionela
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Anexa nr. 2 la HCL nr.4/2022

Nr. Specia Sortimente U.M. Volum Pret

crt. brut pornire

mc lei/mc

1 Fag Bustean Gater Furnir Tehnic – F.T. depozit mc 1 480

2 Fag Bustean Gater depozit mc 1 420

Lemn rotund cu diam 12 – 45 cm, categ ABC

3 Molid din platformele primară mc 1 250

4 Rasinoase Lemn foc din platforma  primară mc 1 150

Gorun,

5 Stejar Bustean Gater – Gater Selectionat din depozit mc 1 850

Gorun,

6 Stejar Bustean Gater – C 1, din depozit mc 1 650

Gorun,

7 Stejar Bustean Gater – C 2, din depozit mc 1 450

Gorun,

8 Stejar Lemn rotund pentru Furnir Tehnic – F.T. depozit mc 1 950

9 Fag Lemn pentru foc din depozit(Buturi) mc 1 270

Gorun,

10 Stejar Lemn pentru foc din depozit mc 1 290

Președinte de ședință Contrasemnează

Cimporesc Mircea Petru Secretar general

jr.Firidon Ionela

PRET  MINIM  PENTRU  LICITATIILE  DE  MATERIAL  LEMNOS

FASONAT  IN  ANUL  2022  DIN  DEPOZITUL  OCOLULUI

SI  DIN  PLATFORMELE PRIMARE  - AGENTI  ECONOMICI
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Județul Hunedoara 
Consiliul Local al comunei Beriu    

Anexa nr. 3 la  HCL 4/2022  
 

PRETURILE  DE  COST 
utilizate la lucrările  de  exploatare  și  transport 

material lemnos pentru populatie și pentru industrie 
 A. Pentru material lemnos fasonat la cioata: 
            A.1. din produse principale = 30 lei/mc; 
    A.2. din produse secundare și de igiena = 35 lei/mc; 
 B. Pentru material lemnos cu transport la domiciliu, din pădure: 
            B.1. din produse principale : 
  - Exploatare = 30 lei/mc; 
  - Scos -apropiat și Încărcat în auto = 22 lei/mc; 
  - transport la domiciliul cumparatorului = 43 lei/mc. 
    B.2. din produse secundare și de igiena: 
  - Exploatare = 35 lei/mc; 
  - Scos -apropiat și Încărcat în auto = 22 lei/mc; 
  - transport la domiciliul cumparatorului = 43 lei/mc. 
 C. Pentru material lemnos din depozitul ocolului 
 C.1. Lemn rotund pentru foc: 
  - manipulat, sortat și încărcat auto = 26 lei/mc 
 C.2. Lemnul de foc in paleti  
  - manipulat, sortat și încărcat auto = 26 lei/mc 
  - valoare euro-palet folosit = 25 lei/buc 
  - valoare saci paleți = 10 lei/buc 
  - manoperă confecționat lemn foc în palet – 33 lei/mc 
  - alte cheltuieli(cosum curent, piese de schimb)= 30 lei/mc 
  - amortizare utilaje = 37 lei/mc 
 C.3 Lemnul de foc in pachete 
  -manipulat, sortat și încărcat auto = 26 lei/mc 
  - valoare euro-palet folosit = 25 lei/buc 
  - valoare saci paleți = 10 lei/buc 

- manoperă confecționat lemn foc în pachet legat cu banda  =  30 lei/mc 
  - alte cheltuieli(cosum curent, piese de schimb)= 30 lei/mc 
  - amortizare utilaje = 37 lei/mc 
 D. Pentru partizile exploatate de către agenți economici, cu destinația industrie : 
 D.1. Exploatare forestiera : 
  D.1.1. Produse principale = 100 lei/mc; 
  D.1.2. Produse secundare și de igiena = 125 lei/mc. 
 D.2. Transport material lemnos ( operația de transport tehnologic al lemnului rotund din 
platforma primara pana în depozitul ocolului , pana la o distanța maxima de 35 km ) =  33 lei/mc; 
 D.3. Încărcat mecanic material lemnos în platforma primara = 7 lei/mc; 
 D.4. Descarcat material lemnos în depozit sau la terti = 5 lei/mc. 
 D.5. Transport lemn pentru foc din platforma primară a parchetelor la domiciliul 
cumpărătorului = 65 lei/mc 
Prețurile sunt maximale și nu contin T.V.A. 

Președinte de ședință 

 Cimporesc Mircea Petru  
 

          Contrasemnează 

          Secretar  general   
           Jr.Firidon Ionela 

 

 


