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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEȘU 

 

ANEXA nr. 3 

la Hotărârea Consiliului local nr. 76 din 25.10.2022 

 

 

 

METODOLOGIE 

de fundamentare a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se 

recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Leșu  în anul de 

producţie 2023, ca bază a stabilirii preţului de APV şi a preţului de pornire la 

licitaţie/negociere pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării  prin licitaţie 

sau negociere 

 

 In vederea fundamentării metodologiei de calcul a preţului de referinţă al 

masei lemnoase pe picior pentru anul de producţie 2023, care să stea la baza 

diferenţierii preţului de pornire la licitaţie/negociere  se utilizează următoarele elemente 

ale pieţei concurenţiale: preţurile pe specii/grupe de specii şi sortimente dimensionale, 

pe grade de accesibilitate şi natura produsului, stabilite  în condiţii de piaţă. 

 

METODOLOGIA DE CALCUL 

 

Preţurile de referinţă pe specii şi sortimente dimensionale se determină prin 

înmulţirea coeficienţilor pe specii şi sortimente dimensionale din anexa 2 (KSSD) cu 

preţul mediu al masei lemnoase pe picior (PMMLpicior) care conform Legii nr. 

265/20.12.2017 este de 164 lei/mc (sau cu preţul mediu care va fi în vigoare la data 

aplicării metodologiei de calcul), rezultând astfel preţurile de referinţă pe specii şi 

sortimente dimensionale din anexa 1, punctul 1, rotunjite în lei, fără zecimale, acestea 

putând fi folosite pentru determinarea preţului de APV. 

 

PSSD= KSSD x P MML picior 

 

 Preţurile de referinţă pe specii şi sortimente dimensionale din anexa 1, punctul 1 

sau pretul de APV determinat în baza acestora pot fi ajustate prin înmulţirea cu 

coeficienţii de ajustare înscrişi în anexa 1, punctul 2, anume în funcţie de gradul de 

accesibilitate al parchetului(KAcc), în funcţie de natura produsului(KNP) şi în funcţie de 

evoluţia pieţei masei lemnoase (KP), rezultând astfel preţurile de referinţă sau preţul de 
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APV ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii şi sortimente 

dimensionale, pe grade de accesibilitate şi natura produsului, în condiţii de piaţă, (PRef 

ML pic), exprimate în lei/mc, volum brut, fără TVA, ca bază a stabilirii preţului de APV 

şi a preţului de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă. 

 

PRef ML pic = PSSD x KAcc  x KNP  x KP 

 

         Preţurile finale de APV şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi exprimate în 

lei/mc, volum brut, rotunjite în lei fără zecimale şi fără TVA. 

Pentru  menţinerea unui raport just între cerere şi oferta, preţurile de referinţă ale 

masei lemnoase pe picior, implicit preţul de APV şi preţurile de pornire la 

licitaţie/negociere pot fi actualizate cu coeficientul de ajustare înscris în anexa 1, 

punctul 2.3,  pentru fiecare licitaţie/negociere organizată pentru partizile neadjudecate 

anterior. 

Preţurile de adjudecare la licitaţie vor include taxa de mediu care va fi distribuită 

conform legislaţiei în vigoare, dar nu includ TVA şi taxa de întreţinere a  drumurilor 

forestiere. 

 

 
 


