
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A Nr. __1S_
din data de 29 februarie 2016

privind aprobarea contractului de prestări de servicii silvice pentru fondul
forestier din patrimoniul oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatulnr. 279112016 al Compartimentului buget-contabilitate din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea
atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a
obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic,
precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
13912005 privind administrarea pădurilor din România;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic,
republicată în anul 2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, republicată în anul 2003, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (5) lit. a), ale art.
45 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:



ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. ~ /2016

CONTRACT
DE PRESTĂRI DE SERVICII SILVICE

NR. _

Încheiat între Oraşul Tăşnad, cu sediul în oraşul Tăşnad, str. Nicolae Bălcescu,
nr.l, jud. Satu Mare, telefon/fax 0261-825701/0261-827223, cod fiscal 3897122, cont
trezorerie R068TREZ24A830330200 130X, reprezentat de Primarul Oraşului Tăşnad,
domnul Mitraşca Vasile şi şeful Serviciului financiar-contabil, domnişoara Oşan
Adriana-Simona, în calitate de beneficiar şi Ocolul Silvic "Codrii Sătmarului", cu sediul
în oraşul Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, judeţul Satu Mare, telefon/fax 0361-
409162, cod fiscal RO 29068942, cont R006BTRL03101205R26828XX, deschis la
Banca Transilvania, reprezentat de domnul Balogh Sandor, şef Ocol şi de doamna
Holczman Hilda, contabil şef, în calitate de prestator.

1. Obiectul contractului
Art.l.l. Obiectul contractului îl constitute prestarea de servicii silvice pentru

fondul forestier proprietatea publică a Oraşului Tăşnad in suprafaţă de 598,41 ha fond
forestier, potrivit Titlului de Proprietate nr. 31-9383, din data de 25.11.2002 şi a
proceselor-verbale de punere în posesie nr. 29/29.08.2013, 30/29.08.2013 şi
31/29.08.2013.

II. Durata contractului
Art.2.1. Prezentul contract este valabil până la data de 31.12.2024, pe perioada de

valabilitate a amenajamentului silvic.

III. Obligaţiile părţilor
3.1. Obligaţiile Ocolului Silvic "Codrii Sătmarului":
Art.3.1.1. Asigurarea serviciilor silvice şi gestionarea unitară şi durabilă a

fondului forestier proprietatea publică a Oraşului Tăşnad prin aplicarea strategiei
naţionale în domeniul silviculturii, în conformitate cu amenajamentul silvic şi a
normelor de regim silvic, exercitând atribuţii de serviciu public cu specific silvic, în
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a valorificării superioare a produselor
specifice fondului forestier.

Art.3.1.2. Organizează şi execută paza fondului forestier, proprietatea
beneficiarului, împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor,
păşunatului şi altor fapte păgubitoare. Ia măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor
de păduri. Execută două inspecţii de fond pe an, primăvara şi toamna, comunicând



rezultatul proprietarului. Sumele reprezentând contravaloarea pagubelor recuperate vor
avea destinaţia impusă de lege.

Art.3.1.3. Amplasează şi pune în valoare masa lenmoasă care urmează să se
recolteze anual din pădurile Oraşului Tăşnad în conformitate cu posibilităţile pădurilor,
stabilită prin amenajamentele silvice. Întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de
aprobări pentru tăierile de produse principale cu regenerare care potrivit legii pot fi
tăiate doar cu aprobarea Gărzii Forestiere Oradea. Întocmeşte şi raportează către
Ministerul Mediului şi Pădurilor actul de punere în valoare şi autorizaţia de exploatare
pentru toată masa lemnoasă marcată, în sistemul SUMAL OCOL.

Art.3.1.4. Valorificarea masei lenmoase din fondul forestier proprietate publica
a Oraşului Tăşnad se va face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 924/2015
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lenmoase din fondul forestier
proprietate publică.

Art.3.1.S. Întocmeşte evidenţa cantitativ-valorică a masei lemnoase vândute de
fiecare pădurar în parte, distinct pentru fiecare partidă, asigurând şi raportarea în
sistemul SUMAL AGENT, urmărind astfel circulaţia masei lenmoase.

Art.3.1.6. Ţine evidenţa lucrărilor înscrise în amenajamentul silvic pe perioada lui
de valabilitate, urmărind realizarea acestora.

Art.3.1.7. Efectuează, la cererea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, scoaterea
definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale,
prin întocmirea de documentaţii şi obţinerea avizelor de la autoritatea centrală care
răspunde de silvicultură.

Art.3.1.8. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea includerii în perimetre
de ameliorare a terenurilor degradate din domeniul privat şi public al Oraşului Tăşnad
pentru a fi împădurite, potrivit legii. Cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din
alocaţiile de la bugetul de stat sau din alte surse, potrivit legii.

Art.3.1.9. Întocmeşte proiectul de împăduriri, asigură dirigenţia de şantier la
realizarea plantaţiilor şi la regenerările naturale, stabilind lucrările necesare (mobilizări
de sol, descopleşiri de specii ierboase şi lemnoase, ajutorarea regenerărilor naturale şi
artificiale), prin controlul anual, până la realizarea stării de masiv.

Art.3.1.10. Asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin
amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate în fondul forestier.

Art.3.1.11. Urmăreşte protejare terenurilor din fondul forestier împotriva
eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi
coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele
de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din credite externe,
potrivit legii.

Art.3.1.12. Urmăreşte şi verifică starea fitosanitară a pădurilor ce fac obiectul
prezentului contract, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea
apariţiei bolilor şi dăunători lor. Anual se întocmeşte proiectul de pază şi protecţie
fitosanitară a pădurilor. Execută măsurători periodice şi raportează către Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice rezultatele obţinute în urma verificării stării fitosanitare
pentru rezervaţiile de seminţe existente.
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Art.3.1.13. Controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse
specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei lor pe drumurile din raza de activitate
şi urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Art.3.1.14. Execută lucrări de exploatare a masei lemnoase (faza fasonat la drum
auto în diverse sortimente, inclusiv loco beneficiar dacă este cazul) din fondul forestier
al Oraşului Tăşnad în condiţiile legii, în scopul gospodăririi raţionale a acestora şi a
valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboretelor şi a evitării
declasării lemnului.

Art.3.1.1S. Exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a
lemnului în pădurile ce fac obiectul prezentului contract, pentru prevenirea prejudicierii
seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum şi
pentru prevenirea altor fapte asemănătoare şi ia măsuri în baza legislaţiei în vigoare,
sancţionând abaterile constatate. În fiecare parchet se va face controlul exploatării masei
lemnoase, iar la terminarea exploatării se va face reprimirea parchetelor, conform
legislaţiei silvice în vigoare.

Art.3.1.16. Stabileşte necesitatea construirii reţelei de drumuri forestiere în
vederea accesibilizării bazinelor forestiere, pentru o gospodărire mai bună a pădurilor, în
condiţiile legii.

Art.3.1.17. Prestează servicii de consultanţă specifice obiectului de activitate:
stabilirea de grăniţuiri şi hotămicii, proiectul de pază a pădurii şi combatere a
dăunătorilor, documentaţii privind paza şi stingerea incendiilor, documentaţii de
protecţie a muncii, autorizaţii de mediu pentru exploatarea masei lemnoase, raportări
statistice specifice fondului forestier, informare cu privire la orice modificare a
legislaţiei silvice, a normelor şi instrucţiunilor ce definesc regimul silvic care atrage
după sine obligaţia părţilor la adaptarea clauzelor contractuale în conformitate cu aceste
modificări.

Art.3.1.18. Să asigure executarea şi a altor lucrări silvice prin unităţi specializate, pe
bază de licitaţii publice pe care le organizează, în următoarele condiţii:

după ce a prezentat beneficiarului întreaga documentaţie tehnico-economică, care
să justifice necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor;
după ce documentaţia a fost însuşită de beneficiar.
Art.3.1.19. Asigură dirigenţia de şantier la lucrările de amenajare a pădurilor.
Art.3.1.20. Asigură curăţenia în pădure precum şi pe drumurile forestiere.
Art.3.1.21. Valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având

destinaţia prevăzută de lege.
Art.3.1.22. Ocolul Silvic "Codrii Sătmarului" va prezintă Consiliului Local,

anual, până în data de 31 martie, un raport de activitate privind gestionarea fondului
forestier proprietatea publică a Oraşului Tăşnad. La solicitarea Consiliului Local, se
prezintă şi rapoarte de activitate parţială asupra modului de gestionare a fondului
forestier.

Art.3.1.23. Asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă,
ziaristică şi publicitate, specifică obiectului său de activitate.
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3.2. Obligaţiile Oraşului Tăşnad:
Art.3.2.1. Primeşte, verifică şi comunică, în scris, în termen de 30 de zile, poziţia

sa faţă de documentaţia primită în condiţiile art.3.1.18. În caz contrar se vor aplica
prevederile Codului Silvic. Totodată se obligă să participe printr-un reprezentant legal la
recepţia lucrărilor silvice. Recepţia lucrărilor se va face la solicitarea scrisă a
prestatorului, pe bata documentelor prevăzute de lege până la data de 30 ale fiecărei luni.

Art.3.2.2. Beneficiarul va lua act şi va analiza anual, până în data de 31 martie,
situaţia gestionării fondului forestier.

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, în anul 1997.
Valoarea maximă a lucrărilor de exploatare este de 50,00 lei/mc la care se adaugă taxa
pe valoarea adăugată. Tarifele orare pentru muncitori (fasonator mecanic, tractorist,
muncitor necalificat) sunt calculate în funcţie de salariul minim pe economie.

Art.4.1.2. Oraşul Tăşnad va achita Ocolului Silvic contravaloarea lucrărilor
efectuate pentru prestarea de servicii silvice în perioada 24-31 a lunii următoare emiterii
facturii.

V. Răspunderea contractuală
Art.5.l. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor

prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.S.l. Forţa majoră exonerează de obligaţii partea care o invocă în cazul în care,

în termen de 5 zile, acesta este adusă la cunoştinţa celeilalte părţi. Forţa majoră se va
dovedi cu acte emise de organele abilitate de lege.

VI. Modificarea contractului
Art.6.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă

consultare, cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
Art.6.2. Orice modificare legislativă cu privire la salariul minim brut garantat în

plată precum şi alte modificări salariale reglementate prin lege pentru personalul silvic
vor determina recalcularea tarifului.

VII. Încetarea şi rezilierea contractului
Art.7.1. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate

înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii:
în cazul neîndeplinirii de către oricare din părţi a uneia sau mai multor obligaţii
stabilite prin contract, fără notificare prealabilă şi fără sesizarea instanţei de
judecată;
prin acordul de voinţă al părţilor contractante.
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VIII. Cesiunea contractului
Art.8.l. Ocolul Silvic "Codrii Sătmarului" nu poate cesiona contractul altei

structuri silvice autorizate.
IX. Clauze finale
Art.9.l. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare şi alte

documente legale în materie.
Art.9.2. La încetarea contractului prestatorul este obligat să predea, în deplină

proprietate, libere de orice sarcini, bunurile ce constituie obiectul contractului, inclusiv
investiţiile realizate la acestea.

Art.9.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte, astăzi _

Proprietar,
Oraşul Tăşnad

Ocolul silvic
"Codrii Sătmarului"

Primar,
EC. VASILE MITRAŞCA

şef Ocol,
ING. SANDOR BALOGH

şef Serviciu financiar-contabil,
EC. ADRlANA-SIMONA OŞAN

contabil şef,
EC. HILDA HOLCZMAN

Vizat,
Compartiment Juridic
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