
                            Anexa nr.1.la H.C.L. nr. 14/2009 

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe 
 
 

PREŢURILE DE PORNIRE 
LA LICITAŢIILE PENTRU LEMNUL ROTUND ŞI CEL FASONAT ÎN METRI STERI, CE SE VINDE 

LA DRUM AUTO FORESTIER CĂTRE PERSOANELE JURIDICE 
 

 

 

 

 

 Denumirea sortmentului      U.m.  Preţ minim de  

            strigare, fără TVA, lei/um 
 
1.Lemn rot.răş.pt.ind. diam. la cap.subţ. peste 35 cm, clasa FE  mc  175 
2.Lemn rot.răş.pt.ind. diam. la cap subţ. peste 25cm, cl. FT  mc  145  
3.Lemn rot.răş.pt.ind. diam. la cap.subţ. peste 18cm, cl.C   mc  110  
4.Lemn rot.răş.pt construcţii cu diam. la cap.gros sub 16cm  mc  82 
5.Lemn rot. Fa pt ind. cu diam. la cap.subţ .- peste 36cm A  mc  265 
                                                                        -peste 34cm B  mc  170 
6.Lemn rot. Fa pt ind. cu diam. la cap. subţ. peste 24cm cl. FT  mc  135  
7.Lemn rot. Fa pt.ind. cu diam. la cap. subţ. peste 16cm, cl C  mc  95      
8.Lemn rot.St,Go,pt.ind.cu diam. la cap.subţ. peste  34cm  mc  330 
                                                                           peste 24cm  mc  260     
9.Lemn rot. St,Go,pt ind.cu diam. la cap.subţ. peste 18cm  mc  135 
10..Lemn rot.Pa,Fr,Ci,Ul,An pt.ind.cu diam.la cap. subţ. peste 24cm mc  275 
11. Lemn rot.Pa,Fr,Ci,Ul,An pt.ind cu diam. la cap.subţ. peste 18cm mc  170      
12.Lemn rot. alte Dt pt. ind. cu diam. la cap subţ. peste 24cm  mc  93     
13.Lemn rot. alte Dt pt. ind cu diam. la cap. subţ. peste 18cm  mc  75           
14.Lemn rot. alte Dm.pt. ind.cu diam. la cap. subţ .peste 24cm  mc  82      
15.Lemn rot. alte Dm.pt. ind.cu diam. la cap. subţ. peste 18cm  mc  55            
16.Lemn rot. şi despicat Răşinoase. pt celuloză STAS 259/1984  mc  55        
17.Lemn rot. şi despicat Dt pt. celuloză STAS 259/1985   mc  90       
18.Lemn rot. şi despicat Dm pt. celuloză STAS 259/1986  mc  60   
19.Lemn fasonat în metri steri Dt pentru foc    mst  80  
20. Lemn fasonat îm metri steri Dm şi răş. pentru foc   mst  60           
 
 
                                         
 
NOTĂ-Preţurile de mai sus sunt stabilite pentru materialul lemnos care se valorifică la cioată sau la drum 
auto.Vânzarea lemnului de lucru se face în volum net-fără coajă.  


