
HOTĂRÂREA NR.279
din data de 4 noiembrie 2019

- privind darea in administrare a suprafeţei de 248,9 ha reprezentând fondul forestier 
proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, a suprafeţei de 8,1 ha reprezentând păşune 

împădurită precum şi unele măsuri referitoare la suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită, respectiv 
78,97 ha împădurită privind paza, către administratorul Regia Publică Locală Ocolul Silvic

Pădurile Făgăraşului R.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS 
întrunit în şedinţă extraordinară-de îndată,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 
nr.70966/1/04.11.2019 şi Raportul Compartimentului de Resort nr.70966/04.11.2019 al 
arhitectului sef , prin care se propune darea in administrare a fondului forestier şi pază 
perimetru de ameliorare Dealul Galatiului proprietatea Municipiului Făgăraş , către R.P.L.Ocolul 
Silvic Pădurile Făgăraşului R.A.,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, al al Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere Legii nr.46/2008 actualizată privind Codul Silvic, art.16 şi art.17,
în baza art.i lit q, art.4 , art.6 alin 1 şi 2, art.20 alin 7, art.46 din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG
715/2017,

Potrivit prevederilor art.108, alin 2, lit.a, art.129, alin 2, lit.c şi alin 6, lit. a , art.139, alin 1, 
art.196 alin 1 lit a, art.197, art.198 alin 1 şi 2 şi art.243 alin 1 lit a, art.297, alin 1, lit a, art.298, 
art.299, art.300 şi art.301 din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.i-S e aprobă darea în administrare a suprafeţei de 248,9 ha reprezentând fondul 
forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraş către administratorul Regia Publică Locală 
Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului R.A.

Art.2-Se aprobă darea în administrare a suprafeţei de 8,1 ha reprezentând păşune 
împădurită conform proces verbal nr.20611/ 2405/ 2018, către administratorul Regia Publică 
Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului R.A.

Art.3-Se aprobă încheierea contractului de administrare cu Regia Publică Locală Ocolul 
Silvic Pădurile Făgăraşului R.A pentru suprafeţele prevăzute la art.i şi art.2, până la data de 
14.11.2027, reprezentând termenul de valabilitate a amenajamentului silvic al fondului forestier
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proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi se împuterniceşte Primarul să semneze actul de 
administrare, conform anexei nr.i ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4-Se aprobă aplicarea măsurilor referitoare la aplicarea fondului forestier format din 
100,61 ha suprafaţă împrejmuită , 78,97 ha suprafaţă împădurită , în scopul realizării pazei, pe o 
perioadă de 3 ani până la atingerea stării de masiv a plantaţiei.

A rt.5- Se aprobă încheierea contractului de servicii silvice cu Regia Publică Locală Ocolul 
Silvic Pădurile Făgăraşului R.A. pentru suprafaţa prevăzută la art.4 şi se împuterniceşte primarul 
să semneze actul de servicii silvice, conform anexei nr.i ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

A rt.6- Primarul Municipiului Făgăraş, prin compartimentul agricol, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru. 
Consilieri in funcţie -19  
Consilieri prezenţi -13

Prezenta hotarare se comunica:

- 1 ex. Dosarul de şedinţa
- 1 ex. Prefectura
- 1 ex. Compartiment agricol

1 ex RPL Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului

-1  ex. Colecţie
- 1 ex. Primar
- 1 ex Secretar general

Cod: F-50
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Anex/la Hotărârea n 2019

. CONTRACT- m -.ADMINISTRARE

I. PĂRŢI CONTRACTANTE:
II. 1.Municipiul Făgăraş, cu sediul in Făgăraş str.Republicii nr.3,judeţul Braşov, cod fiscal

4384419,reprezentat legal prin Primar GHEORGHE SUCACIU,in calitate de beneficiar,
III. şi
IV. Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului RA cu sediul in localitatea Voila strada

Gării nr.257 A, judeţul Braşov,telefon 0268517565 fax 0268517616,inregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.J08/2170/2007,având cod unic de inregistarre 22225284,cont bancar RO 
75RZBR0000060009980052,deschis la Banca Reiffeisen Bank,reprezentat de ing.STANCIU 
CĂTĂLIN ,sef ocol şi DOBREA TATIANA, contabil ,in calitatate de presator,.

V. OBIECTUL CONTRACTULUI
VI. Art.l. Prestatorul, asigură administrarea în regim silvic a suprafeţei de ha fond forestier,

amplasată în Unitatea Administrativ -  Teritorială Municipiul Făgăraş,astfel ,
parcela..........................................................................................................— ....................................
.....  , în suprafaţă totală de ha (conform Titlului de proprietate nr. /), precum şi
suprafaţa de teren degradată şi împădurită din în suprafaţă totală de ha, proprietatea 
beneficiarului.-— —

VII. Art. 2. Administrarea reprezintă activităţile cu caracter tehnic, economic si juridic, care
definesc regimuLsilvic si efectuate de către prestator in scopul asigurării gestionării durabile a 
pădurii. — ___  ______  __________-------------  ----------

VIII. Art. 3. Bugetul.de venituri şi cheltuieli, denumit în continuare BVC,. se fundamentează
analitic pe celeŢdoua componente: venituri şi cheltuieli, pentru fiecare' an de aplicare a 
amenajamenfuhih se_ semnează de părţi ca anexă şi devine parte integrantă $  'contraefakti- de 
administrare. ■ ? î  ~~

IX. Art.4. Asigurarea=Ş^miistrării fondului forestier de către prestator se' refiigtfază numai dacă
beneficiarul îl gif- je limitat pe întregul contur, respectiv dacă îl are m aifSxrrţăruşi sau borne 
şi este supusă R ev ederilor Legii nr. 46/2008 -  Codul silvic şi reglementărilor subsecvente 
acestuia, amenâ^nentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare, în 
materie de gospohărire şi gestionare durabilă a pădurilor.
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Art. 5. Contractul este valabil-de la data de—
când expiră amenajamentul silvic sau/se reziliază.

_rcând“se~sremnează de părţi şi până ~
la data de ______

Art. 6. Contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor prin act adiţional. Dacă niciuna dintre 
părţi nu o înştiinţează pe cealaltă cu 30 de zile înainte de data expirării contractului despre intenţia de a nu 
mai fi prelungit, acesta-se va prelungi- implicit pe o perioadă egală cu perioadă de valabilitate a noului 
amenaj ament silvic.; k -----  i ------

IV. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ ------

Art. 7. Valoarea contractului este dată de valorile înscrise în BVGrd^iâch&fct conform art. 3.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR r
V.I. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI '  (  '•

Art. 8. Să preia suprafaţa de fond forestier căreia îi asigură adriSnisb^^-ne4,ază^ie control de 
fond, executat în cel mult 30 de zile de la data solicitării/data punerii î n y p o s e s a d e  proces 
verbal de predareprimire, întocmite conform Regulamentului de pază a feĂd^lui\ffestWŢH:G. nr.
1076/2009 - anexa 1). \  ® * îîo rĂ -'C, ''

Art.9. Prestatorul este obligat: a.) să asigure elaborarea şi să respecfe-p^eyeddi^le 
- amenajamenteloi silvic*; b.) să.asigure.paza şi integrLaţca.fondului forestier, c\) săsrealizeze lucrările de 

regenerare a pădurilor; d.) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor; e.) să execute 
lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurii, stabilite pe baza lucrărilor de 
depistare, cercetare statională şi prognoză; f.) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor, precum şi dotarea cu mijloace de primă intervenţie;
g.) să execute marcarea, inventarierea arborilor, întocmirea A.P.V.-urilor, respectând prevederile 
amenajamentelor silvice şi normele tehnice în vigoare; h.) să asigure exploatarea şi valorificarea masei 
lemnoase, numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice, de 
către personal silvic abilitat respectând reglementările tehnice existente în materie de exploatare şi 
valorificare a masei lemnoase. Pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se va respecta 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în confoimitate cu 
prevederile art. 4 si 6 din H.G. 924/2016. i.) să menţină limitele proprietăţii şi să menţină în stare 
corespunzătoare semnele de hotar şi limitele amenajistice; j.) să asigure întreţinerea şi repararea 
drumurilor forestiere avute în administrare; k.) să comunice structurilor teritoriale de specialitate ale 
autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură (Garda Forestiera) situaţia contractelor încheiate, în 
termen de 30 de zile de la semnarea acestora; 1.) să asigure respectarea regimului silvicvaşa cum este 
definit de legislaţia în vigoare.

Art. 10. Să execute-eontroalele de fond prevăzute de Regulamentul de pază ufondului forestier 
sau să execute controale parţiale ori de câte ori se impun asemenea controale şi să trimilă_copii după 
acestea proprietarului sau împuternicitului legal al acestuia.

Art. 11. Să întocmească devizele de execuţie pentru lucrările prevăzute în amenajamentul silvic, 
care trebuie executate în cursulunui an şi să le comunice, pentru însuşire, prin semnătură^beneficiarului.

Art. 12. Să asigure_recoltarea şi valorificarea produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii, in 
condiţiile economiei de piaţă:— ----- — -----------  -— ----- - —-------

Art. 13. Să recepţiQijgzejunar, în intervalul 1 - 15 al lunii următoare, lucrărilmexecutate în luna 
precedentă. “ T Ţ - -

Art. 14. Să emităTaeiupraferentă serviciului de pază a fondului forestier ce-âe^4ptresta în 
trimestrul următor şi să o commlije beneficiarului, cu confirmare de primire sau sub seiBi&iiră directă.

Art. 15. Să constituŢŢfi să evidenţieze în BVC fondul de conservare şi regenerare a pădurilor.
iar alimentarea, gestionarea şi Tipizarea acestuia să respecte prevederile art. 33 din Legealnr: 46/2008 
privind Codul Silvic, republieatjfondul de conservare se va constitui utilizând 20 % masei
lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată Ia nivelul 
preţului mediu al unui metru cţtj^-pe masă lemnoasă pe picior.
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^prevederile art. 33̂  alih.-^-din Legea mv 46/2008 privind Codul Silvic, din resufseîe provenite de'pe 
proprietatea beneficiaruluTTTiumai pentru executarea lucrărilor prevăzute de art. 337!ălln. (3) din Legea nr. 
46/2008. - s ţ

Art. 16.1. Să constituie, să declare constituirea si să plătească lunar sumele'reprezentând fondul 
de mediu, reprezentând 2% -din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/săit a materialelor, 
lemnoase obţinute~de către beneficiar, eu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, 
pomilor de Crăciun, răchiteţşi puieţilon—

Art. 17. PrestatofuTva vira în contul beneficiarului, sumele ce reprezintă diferenţa între veniturile 
obţinute din valorificarea tuturor produselor pădurii şi cheltuielile efectuate pentru aplicarea regimului 
silvic în fondul forestier supus contractului, astfel: - până la finele primei luni ale trimestrului următor, 
profitul net realizat în trimestrul I; - până la finele primei luni ale semestrului următor, profitul net realizat 
în semestrul I; - până la finele primului trimestru al anului următor, profitul net rezultat în anul anterior.
Art. 18. Să achite beneficiarului, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi executorie a unei 
hotărâri judecătoreşti, sau de la încheierea actului de control de fond/parţial necontestate în termen, 
contravaloarea pagubelor provenite din tăieri ilegale de arbori şi a prejudiciilor produse acestuia prin 
executarea necorespunzătoare a lucrărilor şi serviciilor silvice înscrise în contract sau comandate şi 
decontate. , ^ 'x\A  * \
.. . Ar L i 3.. Să restituie beneficiarului sumele d r -rtondul de C ohsei'w ^im ^eh^are 'a  pădurilor . .
rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 33/ m l  - cîfdLi Legea nr.
46/2008 privind Codul Silvic sau să le utilizeze pentru achitarea c o ijitra v a to ^ ^ ^ iilb r  silvice.

Art. 20. Să achite beneficiarului penalităţi de întârziere de 0 ,'f^  ' ' V''J ‘
acestuia, în termenul stipulat la art. 17 şi art. 18, penalităţi calculate înce 
datei când trebuiau achitate aceste sume. -■

Art. 21. Să execute, conform prevederilor amenajamentelor silvici,moaimejdfrtehnice, ordinelor şi 
oricăror reglementări în vigoare, pe bază de deviz, lucrările tehnice silvice.

Art. 22. In caz de forţă majoră, ca urmare a atacurilor de boli şi/sau dăunători, a 
rupturilor/doborâturilor de vânt/zăpadă şi a alunecărilor de teren, ocolul silvic are obligaţia să întocmească 
documentaţia de derogare de la prevederile amenajamentelor, pentru produsele accidentale rezultate, cu 
excepţia produselor de igienă, care se recoltează, în regim de urgenţă.

Art. 23. In caz de forţă majoră, ocolul silvic poate executa, numai după înştiinţarea în scris a 
proprietarului sau împuternicitului legal al acestuia, lucrările de recoltare a produselor accidentale, 
prevăzute în aprobarea de derogare, iar valorificarea masei lemnoase se poate face în condiţiile economiei
de piaţă, pe picior sau fasonată. __ —

Art. 24. Să întocmească/depună, lunar, decontul pentru ajutoarele de stat care trebuie acordate 
proprietarilor de fond forestier, prevăzute de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, decont 
întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează compensaţiile/ajutoarele de stat.

Art. 25. Să notifice beneficiarul sau împuternicitul legal/convenţional al acestuia, cu un an înainte, 
cu privire la data expirării amenajamentelor silvice şi le solicite să-şi exprime, în scris, opţiunea pentru
întocmirea amenajamentelor silvicg^c.ondiţie obligatorie de îndeplinit pentru prelungirea contractului d e ___
administrare. _ ; -  5

Art. 26. Să prezinte beneficiarului-, pânărla finele lunii februarie a fiecărui an, balanţa contabilă'
anuală cuprinzând rezultatele financiare,finale pentru anul anterior. _ ~ - - __ ___

Art. 27. Pentru neachitareă îhfermen a contravalorii serviciilor/lucrărilor executate docfeolul 
silvic şi înscrisă în facturile emise^iscâre nu se acoperă din veniturile realizate prin valorifidyŞ-jdsurselor 
obţinute de pe terenul forestier suplu l dontraetului, se trece la investirea cu formulă executorfejif^- 
contractului şi executarea proprietăiŞlui. demarând procedurile de recuperare a debitelor şi penalizărilor 
aferente acestora, prin executarea şfŞuehiarea în proprietatea publică a statului a suprafeţeloLgeifond 
forestier care fac obiectul contracturi iespectiv, pâirăia concurenţa sumei pe care o are de acKitat 
beneficiarul.
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momentul în care depune cerererde asigurare a administrării acestora, pe bază de contract:
Art. 29. Să nu întreprindă acţiuni de natură a tulbura activitatea de administrare,-aplicarea 

regimului silvic şi de valorificare optimă a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii;
Art. 30. Să nu execute activităţi sau lucrări, personal sau prin împuternicit, care să:CDnducă la 

nerespectarea regimuluisilvic7distrugerea sau-fleteriorarea construcţiilor şi amenajărilor edificate pe - —  
proprietatea sa, sau să blocheze accesul pe drumurile forestiere ce traversează proprietatea^ —— •

Alt. 31. Să înştiinţeze, în scris, prestatorul, în termen de 60 de zile de Ia primirea comunicării 
menţionate la articolul 25, despre intenţia de refacere a amenajamentului, prin grija acestuia, şi înscrierea 
costurilor cu amenajarea în BVC-ul întocmit pentru anul următor.

Art. 32. Să nu încheie înţelegeri cu alte ocoale silvice autorizate pentru administrarea sau 
asigurarea serviciilor silvice, până nu se reziliază prezentul contract şi se realizează execuţia BVC-ului.

Art. 33. La rezilierea contractului de administrare să nominalizeze ocolul silvic autorizat cu care 
asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier deţinut în proprietate.

Art. 34. Să se prezinte la ocolul silvic, la data precizată în notificare/convocare, pentru a participa 
la control de fond şi pentru a prelua, pe bază de proces verbal de predare-primire, fondul forestier deţinut 
în proprietate şi pentru care contractul a expirat/a fost reziliat sau a semnat proces verbal de punere în 

.poses*e, pen..u ari preda în pază, altui ocol silvic autorizai; ... - >.-* v -• ' ..... ; .
Art. 35. Să achite prestatorului contravaloarea lucrărilor şi sen ^ id o r‘executate de acesta, care nu 

se acoperi din veniturile realizate prin valorificare resurselor obţinut^-d^p-^tei^npl forestier supus 
contractului, dar să nu depăşească anul calendaristic, după cum urmeaza: - m nă T ernele primei luni ale 
trimestrului următor, pentru facturile emise în trimestrul I; - până la rind^m rnpilufti ale semestrului 
următor, pentru facturile emise în semestrul I; - până la finele primuhii trimeşfei al ^ouîui următor, pentru 
facturile emise în anul anterior. ^  V a2

Art. 36. Să achite prestatorului eventualele prejudicii fmanpiai^^d^ilile^de^eăire prestator sau 
altă persoană fizică/juridică autorizată, cauzate acestuia prin acţiunile de^fă^dfâte defoeneficiar, de 
tulburare a efectuării Ia timp a lucrărilor/activităţilor de gospodărire eficienta a pădurilor. Plata acestor 
prejudicii se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării lor beneficiarului, de către prestator. 
Art. 37. Să achite prestatorului penalităţi, în cuantum de 0,05% pe zi, pentru sumele neachitate în termenul 
convenit şi stipulat la art. 35 şi art. 36, penalităţi calculate începând cu ziua următoare expirării datei când 
trebuiau achitate aceste sume.

Art. 38. Să se constituie parte civilă, cu contravaloarea pagubelor produse fondului forestier care 
face obiectul contractului de administrare, în dosarele aflate pe rolul parchetelor sau instanţeloizde 
judecată.

Art. 39. Să achite impozitele-şi taxele prevăzute de lege. —
VI.DERULAREA ŞI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ _

VII. Art. 40. (1) Părţile contractante trebuie să îşi execute obligaţiile pe care şi le-au asumat prin—  
prezentul contract. (2) Atunci când, iarăjust temei, una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin prezentul contract, se face răspunzătoare de prejudiciul cauza celeilalte părţi şi este obligată şă repare 
-acest prejudiciu, în condiţiile legii. -— ----  — -------  -—  -----

Art. 41. Orice modificare a clănzehar-contractuale, pe perioada de derulare a prezentului ao&tfaBrt, se 
poate face numai cu acordul părţilor, pA fîncheierea unui act adiţional. Excepţie de la această pr iv ldere o 
constituie BVC-ul, care, după ce se semnează,de ambele părţi, devine anexă la contractul iniţtÎFşi face 
parte integrantă din acesta - - f jP -T

—  . Art. 42. La încetarea valabiHtăţirgontractuluirrindiferent de cauză, şi în cazul în care propfjptăruhiu 
încheie un nou contract, prestatorul va preda proprietarului/reprezentantului legal/convenţional al acestuia 
sau altui ocol silvic autorizat indicatdejgeneficiar, pe bază de control de fond şi proces-verbal degpredare-
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ife în administrare, co n fe rii prevederiloriprafeţele deprimirea
a fondului forestier, momlnt în-GOre -se realizează-şi execuţia BVC-ului, iar beneîîciârut^rreiâ obligaţia 
prevăzută de Legea nr. 46/2008— privind Codul Silvic, republicat, de a asigura serviciile’ silvice sau 
administrarea pădurii printr-un ocoLsilvic autorizat. .

Art. 43. în cazul în care-pfoprietarul/reprezentantul legal/convenţional al acestuia ■ şi delegatul 
structurii teritoriale a autorităţii publice centrate- care răspunde de silvicultură nu se prezintă la ocolul 
silvic la data în notificare,xdntrolul|3e fond se execută în lipsă şi actul de control îf^fond~se comunică, în —1 
copie, proprietarilor şi gărzii forestiere, cu menţiunea că, începând cu data încheierii controlului de fond— • 
ocolul silvic nu mai asigură pazanfondului forestier, nu mai răspunde de eventualele pagube produse şi 
fondul forestier respectiv este scos din gestiunea pădurarului şi din fişa de arondare a cantonului silvic.
Art. 44. Pentru urmărirea respectării clauzelor prezentului contract, se numesc ca responsabili: a.) din 
partea prestatorului, şeful Ocolului Silvic Răducăneni şi contabilul şef al Ocolului Silvic Răducăneni; b.) 
din partea beneficiarului, Primarul Comunei Răducăneni şi contabilul instituţiei.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

rx_
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Alt. 45. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul părţilor, cu notificare prealabilă, cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data rezilierii, în următoarele condiţii: a.) prestatorul nu mai poate presta serviciul de 
administrare din cauze organizatorice; b.) beneficiarul îşi constituie structură proprie de administrare a 
fondului forestier sau doreşte să încheie contract de administrare cu un alt ocol silvic autorizat. . Alt. 

.46.,.Jhtrtate> A.veste îndreplăţit a rezilia unilateral prezentul .contract^ujsotifis^re prealabilă, cu 30 de zile , 
înainte de data rezilierii, fără ca beneficiarul să solicite daune intergSe^iTară- a^năf fi necesară hotărârea 
unei instanţe de judecată, în următoarele situaţii: 1.) Beneficiaruf pnh^ctoulW ^treprinse, tulbură în 
orice fel activitatea de administrare şi aplicare a regimului s i lv ic ^ / ţ)ă ^ ^ d a tă  îNadministrare ocolului 
silvic, acţiuni aşa cum sunt menţionate la articolele 29,30 şi 32:dip cQ .n^^|^ 'B ^nefîciarul nu achită 
prestatorului contravaloarea costurilor de administrare şi prejudiciile nţ&npare^ aşâ cum au fost definite la 
ait. 34 şi 35. \  V

Art. 47. Beneficiarul este în drept a rezilia unilateral prezehtuf Ccgţp^cf^cu Notificare prealabilă, cu 
30 de zile înainte de data rezilierii, fără ca prestatorul să solicite daune-intere'sVşi fără a mai fi necesară 
hotărârea unei instanţe de judecată, în condiţiile în care prestatorul nu achită beneficiarului sumele 
datorate, aşa cum sunt definite de articolele 17 şi 18. în acest caz, beneficiarul are obligaţia să indice 
prestatorului ocolul silvic autorizat care urmează săi asigure în continuare administrarea sau serviciile 
silvice, conform prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, precum şi obligaţia de a 
prelua, pe bază de proces verbal de predare-primire, fondul forestier pentru care se reziliază contractul, în 
cazul în care nu indică ocolul silvic autorizat căruia să i se predea fondul forestier respectiv.

Art. 48. Odată cu rezilierea contracţului/semnarea procesului verbal de punere în posesie, _  
prestatorul va preda proprietamlui/reprezentantului legal/convenţional al acestuia sau altui ocol silvic 
autorizat, pe bază de control de fond suprafaţa fondului forestier, moment în care prestatorul nu mai-are 
obligaţii privind executarea administrării şi asigurării integrităţii suprafeţei forestiere. Data executării 
controlului de fond şi/sau predării către beneficiar a suprafeţei forestiere care face obiectul contractului se 
comunică în scris proprietarului şi gărzii forestiere. .
VIII. LITIGII
Art. 49. Eventualele litigii, legate de nerespectarea de către una din părţile semnatare a clauzelor _ j 

—contractuale, care nu se rezolvă pe cale amiekifă, se soluţionează de către instanţele competente din—H —  
localitatea în care prestatorul îşi are sediuU~= _ f

~D T F O R T A  MAJORA “ 1 ~ ~ “
Art. 50. Forţa majoră, aşa cum eslc-defenită de legislaţia română, exonerează partea care o i-iwacg ţ  

de obligaţii pe toată perioada în care aceastalsl manifestă şi produce efecte ~ -  ? _
Art. 51. Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în termen deŞ1 

. zile de la declanşarea fenomenului, şi de aŢIfemăsuri pentru limitarea consecinţelor produse de 
— forţei-majore.

Art. 52. Forţa majoră trebuie dovedită şi susţinută cu înscrisuri elaborate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, elaborate sau-hmişite de organele abilitate de lege.
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_ot. 53. Contractulide adrmmstrare constituie titlu executoriu pentru sumele tiatdraŞke oătre" 

beneficiar prestatorului, pentru servieiiWlucrările executate şi neacoperite din veniturile realizate^
Art. 54. Administrarea fondului forestier este supusă prevederilor Legii nr. 46/200S_ privind 

Codul Silvic, republicat, şi reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor 
tehnice, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare, în materie de gospodărire şi gestionare durabilă a-pădurilor. 
Art. 55. Beneficiarul are dreptei să solicite explicaţii, verbale sau scrise, din partea prestâtoruluÎTÎfgate de 
modul de executare a actului de administrare şi al BVCmlui.

i taţii publice-centrale

nesdregimul silvic, 
)jifOrffiitate cu aceste

îtepuiemicită

Art. 56. Aplicarea regimului-sHvic în pădure este supusă contri 
care răspunde de silvicultură şi unităţilor sale teritoriale. /47

Art. 57. Orice modificare a legislaţiei, normelor şi instrucţiuni 
pe timpul derulării contractului, obligă părţile să adapteze clauzele cohtrai 
modificări.

Art. 58. La semnarea contractului, beneficiarul poate nominâHzaj' 
notarial care să fie înscrisă în contract şi care să-i reprezinte interesele pedimpft* <fefia]4i^;contractului.

Art. 59. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederiie(6'odului Civil, ale Legii 
nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, şi cu alte norme silvice.

Art. 60. Contractul va fi inteipretat, în caz de nevoi, după legislaţia română.
. .. • X .-,-AL Termenul ,.zi" din contract are aemnificaţk de zi calendaristică.- .. .... .

Art. 62. Anexele, precum harta amenajistică, procesul-verbal de predare-primire în administrare 
şi BVC-ul, fac parte integrantă din contract.

Art. 63. (1) Noi, părţile contractante, declarăm că suntem de acord cu prezentul contract astfel 
cum a fost redactat, întrucât exprimă voinţa noastră liberă şi neviciată. (2) Beneficiarul declară că 
prezentul contract a fost negociat de părţi în integralitatea sa, că înţelege şi a luat la cunoştinţă cuprinsul 
fiecărei clauze contractuale, precum şi cuprinsul integral al contractului. Totodată, beneficiarul recunoaşte 
că forma actuală a contractului materializează acordul de voinţă al părţilor cu privire la conţinutul său şi 
declară că nu mai are nici o neclaritate şi/sau obiecţiune cu privire la cuprinsul contractului, în general, 
sau la una/mai multe clauze specifice, în particular şi că toate clauzele contractuale sunt acceptate, expres, 
de către acesta.

Art. 64. Prezentul contract s-a încheiat astăzi_________________ , în patru exemplare, din care un
exemplar pentru direcţia silvică, unul pentm ocolul silvic, unul pentru Garda Forestieră şi unul pentru 
beneficiar.

Art. 65. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentm ambele părţi semnatare.

Iniţiator Vizat de legalitate
Primar __  Secretarul Municipiului

GHEORGHE SUCACIU LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu ____voturi pentru
Cod: F-19



REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI RA , cu sediul in 
comuna VOILA, str.Gării nr.257, jud. BRAŞOV înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/ 2170/2007 
din data de 06.08.2007, cod unic de înregistrare 22225284, cont nr. R075RZBR0000060009980052;'deschis 
la Raiffeisen Făgăraş reprezentată prliflef o col 7  . ........... ...Ţ-eu sediul în localitatea Voila,
jud-Braşov, în calitate de ADMINISTRATOR^ ——

ŞI

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul în Făgăraş str. Republicii nr.3, jud.Brasov, CUI 4384419, cont nr.
......................................, deschis la trezoreria .................. . reprezentată prin primar GHEORGHE SUCACIU,
denumita în continuare BENEFICIAR.

IDealul Galatiului,
OBIECTUL CONTRACTULUI

A ifl. Obiectul prezentului contract îl reprezintă paza perimetrului;'făt 
Municipiul Fagaras, în suprafaţă totală de 100,61 ha. [

.................. .............. ”  ■ ^  Y
.'‘ Serviciile silvice se realizează de către RPL Ocolul Silvic Pădurile\Făggr^ului; RA' în conformitate cu 
prevederile legii 46/2008 -  Codul silvic şi ale celorlalte acte normative privind regîmuHil'vic, în vigoare.

Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului RA a fost autorizat să funcţioneze îm baza prevederilor legii 46/2008 -  
Codul Silvic şi ale OM 904/2010, şi a primit autorizaţia de funcţionare nr.01 din 01.04.2009 de la M.A.P.D.R.

DURATA CONTRACTULUI
Art.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la încheierea stării de masiv a 
plantaţiei, respectiv 3 ani.

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
AVt.3. Să execute paza perimetrului de ameliorare, în vederea prevenirii distrugerii sau degradării vegetaţiei 
forestiere, păşunatului abuziv şi altor fapte infracţionale sau contravenţionale.

Să asigure respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor 
■ - Să asigure asistenţa tehnică de specialitate pentru alte lucrări solicitate expres de beneficiar.
Art.4. Activitatea de servicii silvice este supusă controlului statului prin Garda Forestieră Braşov.

PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
~Art.6. -  Preţul pachetului de servicii silvice este de~7.... 
trimestrial pe baza facturilor emise de prestator.

_'h- ; Scadenţa plăţilor este de 30 zile de la emiterea facturii.

valoarea se înţelege fără TVA şi se achită

PrRĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
Ttrt;7. -  Prezentul înscris serveşte intereselor comune;aţe părţilor care se obligă să îl execute întocmai şi întru _ 
-[■âtul eu bună credinţă, seriozitate şi sinceritate. ~ - ~

Orice modificare a clauzelor contractuale pe^peşoada de derulare a contractului se poate face mimaT* 
bjjn acordul de voinţă expres exprimat de părţi. -T  -i - -T

^ r t .9 .  -  Orice încălcare a clauzelor prezentului contract atrage după sine răspunderea părţilor în condiţiilo r1 
juodului Civil, Codului Comercial Roman şi ale legislaţiei silvice în vigoare.

^ crtrl O. --Forţ-a-majoră aşa cum este definită de legeŢjpără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile^  :—  
nltificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.
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^desului'
UŞ l 127-^PrczGntul eoni  je t sc poatc-rcî
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ţfe bază de'proces verbaŞ suprafaţa ce 1 
cu participarea ambelor-rpărţi.
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d£lj?tfd Uxile-uSgâYaşilui preda'BENE
'prezentului cbntract, în unr l  unei inspecţii

_  . LITIGII
-8-1-J . . . .  — f  — fr
-- ■ Art. 13. -  Eventualele litigii în legătură cu nerespectarea clauzelor prezentului contract care nu se soluţionează 

pe cale’amiabilă se vor duce spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
* ___ .___  * - f

■ - BENEFICIAR PRESTATOR
MUNICIPIUL FAGARAS RPLOS PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA


