
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 8 
din 31.01.2019

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a volumului de masă 
lemnoasă, care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică al 

Comunei Mândra şi a preţului de vînzare directă al lemnului fasonat

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
31.01.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul secretarului comunei nr. 
385/29.01.2019,

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, şi 3 a Consiliului local al 
comunei Mândra,

Avînd in vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 6, alin. 1 şi 4, art. 45, alin. 11, lit. b, 
alin. 12 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017, Legea nr. 46/2008 Codul silvic,

Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. a, c, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase ca “lemn fasonat” din 
fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra aflat în administrarea RPL OS 
Pădurile Făgăraşului în anul 2019.

Art. 2 -  Se aprobă volumul de masă lemnoasă în cantitate de 8.749 mc care se 
recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra aflat 
în administrarea RPL OS Pădurile Făgăraşului pe următoarele categorii : principale 3929 
mc, conservare 598 mc, secundare 3461 mc şi igienă 761 mc.

Art. 3 -  Se stabileşte volumul maxim de 5 mc lemn de foc care se poate acorda 
unei familii.

Art. 4 -  Se aprobă preţul de vînzare directă, inclusiv T.V.A.,către persoane fizice, 
pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale, pentru lemnul fasonat după cum urmează :

- lemn de foc - 135 lei/mc
- lemn de lucru răşinoase -  250 lei/mc
- lemn de lucru stejar -  550 lei/mc
- lemn de lucru fag -  250 lei/mc
- lemn de foc răşinoase -  110 lei/mc
- lemn răşinoase bile-manele (diametru la capătul gros mai mare de 12 cm şi mai 

mic de 24 cm) -  150 lei/mc.
Art. 5 -  Se aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru prestări servicii după cum 

urmează :
- 70 lei/mc în zona de deal,
- 90 lei/mc în zona de munte.
Art. 6 -  Se aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru lemnul fasonat după cum 

urmează :



- lemn de foc - 160 lei/mc
- lemn de lucru răşinoase -  250 lei/mc
- lemn de lucru stejar -  550 lei/mc
- lemn de lucru fag -  250 lei/mc
- lemn de foc răşinoase -  110 lei/mc
- lemn răşinoase bile-manele (diametru la capătul gros mai mare de 12 cm şi mai 

mic de 24 cm) -  150 lei/mc.
Art. 7 -  Se aprobă vînzarea directă a unei cantităţi de maxim 10 mc lemnul de 

lucru fasonat cu diametrul Ia capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi 
către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la 
bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat pentru nevoi personale.

Art. 8 -  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RPL OS Pădurile 
Făgăraşului pentru anul 2019, aferent Comunei Mândra, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 9 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Preşedinte de şedinţă Secretar
Sbîrneciu Dorel f  Galea ^ ^

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 concilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. R.P.L. O.S. Pădurile Făgăraşului; 
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.
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REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI

Buget de venituri si cheltuieli anul 2019 
Primăria Mindra

NR. SPECIFICAŢII UM Planificat
CRT

Suprafaţa ha 826,34
Posibilitatea de produse principale
Posibilitatea de produse sec.-ig.

4 Cota de masa lemnoasa
5 Volum de exploatat - prins in BVC mc 3252
6 VENITURI TOTAL, DIN CÂRJE: lei 618397

7 Venituri din valorificarea masei lemn lei 575046
8 Venituri din valorificarea prod
9 nelemnoase

10 Venituri din fond conserv. 43351

11 CHELTUIELI TOTAL,DIN CARE lei 568488
12 Cheltuieli administrare lei 46110
13 Cheltuieli cu paza pădurii lei 702381
14 Alte cheltuieli lei 12110
14 Cheltuieli cu protecţia pădurii lei 1550
15|Cheltuieli cu regenerarea pădurii lei 43351
l6|Cheltuieli cu îngrijirea arboretelor
17 tinere - degajări lei 10674
18 curăţiri lei
19 Cheltuieli cu punerea in valoare ml lei 1995?
20 Cheltuieli cu intretinerea dr. forest.
21 Cheltuieli cu exploatarea m.lemn.(3252 mc) lei 265220
22 Fasonat si transport lemn lei
23 Amortisment
24 Fond drumuri 2880
25 "ond conservare 15%din m 1 valorificata ei 69565
26 Fond de mediu 2% 5137
27 Impozit 0,5% af.CA din exploatare ei 2875
28 Impozit pădure ei
29 Sonsiliu administraţie 188201
30 ^menajament
311PROFIT BRUT ei 49909
321 mpozit pe profit 1ei 7985
j j  1PROFIT NET ei i 41924

Pierdere anul 2017 
Realizări total

Sef ocol întocmit 
Dobrea Tatiana
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