ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 41 / 2019

ACT ADITIONAL Nr. 1
la Contractul de Prestări Servicii silvice nr. 3504 din 29.02.2016
Încheiat între:
Ocolul Silvic Codrii Sătmarului, cu sediul în Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr.35,
judeţul Satu Mare, reprezentat prin ing. Balogh Sandor Şef Ocol, în calitate de
prestator
şi
Oraşul Tăşnad, adresa Tăşnad, str. Lăcrămioarelor , jud. Satu Mare, telefon/fax
0261-825701/0261-827223,
cod
fiscal
3897122,
cont
trezorerie
RO68TREZ24A830330200130X, reprezentată prin Primar, ing. Grieb Csaba şi
Sef Serviciu Financiar –Contabil, Oşan Adriana Simona, în calitate de beneficiar,
I. Obiectul contractului
Art.1.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii silvice şi
exploatării de masă lemnoasă pentru fondul forestier proprietatea publică a
Orașului Tășnad in suprafaţă de 598,41 ha fond forestier, potrivit T.P. NR. 319383 din 25.11.2002 şi PV punere în posesie Nr. 29/29.08.2013;30/29.08.2013 şi
31/29.08.2013
..........................................................
Capitolul IV va avea următorul cuprins :
IV. Valoarea contractului - Modalităţi de plată
Art.4.1.1. Plata contractului se va face lunar, în baza tarifului aprobat, pe bază
de factură.
Tariful pentru prestări de servicii silvice este de 9 lei/luna/hectar. Valoarea totală
anuală a contractului este de 64.628,28 lei, respectiv 5,385,69 lei/lună ,calculată
la suprafaţa de 598,41 ha.
Pentru lucrările de exploatări forestiere se vor întocmi devize lunare,
calculate în baza Normelor de timp şi producţie unificate pentru lucrări din
silvicultură, emise de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, in anul
1997. Valoarea maximă a lucrărilor de exploatare este de 70,00 lei/mc la care se
adaugă taxa pe valoarea adaugată.
Tarifele orare pentru muncitori (fasonator mecanic, tractorist, muncitor
necalificat) sunt calculate in funcție de salarul minim pe economie.
Art.4.1.2. Oraşul Tășnad va achita Ocolului Silvic contravaloarea lucrărilor emise
pentru prestarea de servicii silvice în perioada 24-31 a lunii următoare emiterii
facturii.
........................................................

Restul Capitolelor raman neschimbate
Prezentul Act adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte, astăzi________________
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