
wst OIWK HLIM MJ3k
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CONSILIUL LOCAL FAGAilAŞ
St rada Republicii, Nr. 3, 505200, Xel: 0040 268 211 313, Fax: 004 0 208 213 020 

Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email: secr©lariat@ prirnaria-fagaras.ra

HOTĂRÂREA 
din data de ..

încetarea contractului de administrare în regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier aflat 
în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi 8,1 ha reprezentând păşune împădurită 

precum şi a contractul de pază pentru suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită , respectiv 78,97 ha 
împădurită şi retragerea UAT Municipiul Făgăraş din cadrul RPL Pădurile Făgăraşului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.7319/1/22.02.2022 
şi Raportul Compartimentului de Resort nr. 7319 din 22.02.2022 al Compartimentului Agricol, 
Fond Funciar, îndrumare R om i, prin care se propune încetarea contractului de administrare în 
regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului 
Făgăraş şi 8,1 ha reprezentând păşune împădurită precum şi a contractul de pază pentru 
suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită , respectiv 78,97 ha împădurită şi retragerea UAT 
Municipiul Făgăraş din cadrul RPL Pădurile Făgăraşului 

Văzând HCL nr.279/04.11.2019,
Având în vedere prevederile art.10, art.12 , art.16 şi art. 17 din Legea 46/2008-Codul 

Silvic cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 904/2010, HG 483/2006
Ţinând cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative
Potrivit prevederilor art. 108, alin 2, lit.a, art. 129, alin 2, lit.a şi cş i alin 3, lit. d , 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 şi art.299 din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între RPL Pădurile 
Făgăraşului şi Municipiul Făgăraş nr.83/11.12.2019, prin care se asigura administrarea în regim 
silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş 
si 8,1 ha reprezentând păşune împădurită, conform CF 103666, 103682, 103683, 100603, 
100599 şi 100600

Art.2-Se aprobă încetarea contractului de pază a perimetrului de ameliorarea Dealul 
Galatiului pentru suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită , respectiv 78,97 ha împădurită, conform 
CF 102958, 102961, 102960, 102962, 102959,

Art.3- Se aproba retragerea UAT Municipiul Făgăraş din cadrul RPL Pădurile Făgăraşului 
înfiinţat în baza contractului de asociere legalizat în data de 15.02.2007 de BNP Pavai Doina 

Art.4-Se împuterniceşte domnul Primar să semneze orice document prin care să rezulte 
intenţia de a înceta/rezilia contractul şi să solicite oferte ocoalelor silvice pentru administrarea şi 
asigurarea serviciilor silvice a fondului forestier
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Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin compartimentele de specialitate.

INIŢIATOR_____
PRIMAR,

GHEORGHE ŞUCACIU

prezenta hotarare se comtinica

Avizat 
SECRETAR G 
LAURA ELEN

O a t.â c o (L

1 ex. Dosarul de şedinţa - 1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectura - 1 ex. Primar
1 ex Secretar General - 1 ex Arhitect Sef
1 ex Compartiment Agricol - 1 ex Direcţia economica
1 ex RPL Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului - 1 ex Birou Patrimoniu

Cod: F-17
Hotararea s-a adoptat cu voturi pentru



Nr. înregistrare: 7319 data: 22.02.2022

Repartizat pentru avizare

Compartiment Agricol, Fond Funciar, îndrumare Romi

Secretarul GENERAL al 

MUNICIPIULUI FAGARAS

RAPORT COMPARTIMENT RESORT

Municipiul Făgăraş are date în administrare Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile 
Făgăraşului RA o suprafaţă de 248,90 fond forestier proprietate public a Municipiului Făgăraş şi 8,1 ha 
păşune împădurită, în baza contractului de administrare nr. 83/11.12.2019 cu valabilitate 14.11.2027..

încheierea contractului de administrare s-a făcut ţinând cont de HCL nr. 279/04.11.2019 privind 
darea în 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 pază, către 
administratorul Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului R. A.

Totodată a fost încheiat în baza aceleaşi HCL contractul de servicii silvice nr. 82/14.11.2019 
pentru paza perimetrului de ameliorare Dealul Galaţului a suprafeţei de 100.61 ha până la încheierea 
stării de masiv, respectiv 3 ani, termenul fiind 13.11.2022.

Prin HCL 138/26.03.2021 s-a aprobat volumul, destinaţiei şi modul de valorificare a masei 
lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate public UAT Făgăraş; 
aprobarea preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii şi pentru lemn rotund şi 
despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase , precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. Respectiv recoltarea de 783 mc masa 
lemnoasa fasonată ce trebuie valorificată conform bugetului de cheltuieli pe 2021 si 836 mc volum de 
exploatat, ceea ce ar fi trebuit să aducă un venit total de 169.824 lei.

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli comparativ 2021 planificat si realizat sub nr. 
2965/31.12.2021 din volumul de 836 mc s-a realizat doar 322 mc , realizând un venit de doar 85.828 lei 
comparativ cu cel estimat de 169.824.

Cheltuielile de exploatarea lemnului (pct.22) la 836 mc au fost 49.511 lei deşi s-au exploatat doar 
322 unde cheltuielile ar fi trebuit să fie 38.51%, respective 20.927 lei.

Apreciem că prin BVC-ul realizat pe 2021 nu s-au atins ţintele planificate astfel că nu s-au adus 
suficiente venituri la bugetul local.



Având în vedere că beneficiarul este în drept a rezilia unilateral contractul conform cap. VII, 
art.45 lit.b din contractul de administrare precum şi faptul că Municipiul Făgăraş este parte din contractul 
de asociere privind înfiinţarea Ocolului Silvic Pădurile Făgăraşuluica regie publică locală, legalizat în 
data de 15.02.2007 de BNP Pavai Doina,

Vă supunem atenţiei încetarea contractului de administrare în regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha 
fond forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi 8,1 ha reprezentând păşune 
împădurită precum şi a contractul de pază pentru suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită , respectiv 78,97 ha 
împădurită şi retragerea UAT Municipiul Făgăraş din cadrul RPL Pădurile Făgăraşului , urmând ca 
Municipiul Făgăraş să încheie un nou contract de administrare/pază cu un alt ocol silvic autorizat care să 
ofere servicii de calitate conform legislaţiei în vigoare.

Nr.
crt.

Funcţia şi atribuţia Numele, prenumele Data Semnătura,

\
1 Arhitect Sef Liliana Boer 22.02.2022

r \
2 Referent Gorgovan Edith 22.02.2022

Cod: F-l



ROMÂNIA
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Nr. înregistrare: 7319/1 data: 22.02.2022

REFERAT DE APROBARE
AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS

Privind încetarea contractului de administrare în regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond 
forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi 8,1 ha reprezentând păşune 
împădurită precum şi a contractul de pază pentru suprafaţa de 100,61 ha împrejmuită , respectiv 
78,97 ha împădurită şi retragerea UAT Municipiul Făgăraş din cadrul RPL Pădurile Făgăraşului

Consiliile locale hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local să fie: 
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate;

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului;

In baza legislaţiei în vigoare Municipiul Făgăraş a încheiat un contract de administrare în 
regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului 
Făgăraş şi 8,1 ha reprezentând păşune împădurită precum şi a contractul de pază pentru suprafaţa de 
100,61 ha împrejmuită , respectiv 78,97 ha împădurită cu Regiei Publice Locale Ocolul Silvic 
Pădurile Făgăraşului RA

Din referatul de specialitate reiese faptul că regia nu şi-a onorat obligaţiile contractuale 
având şi probleme financiare precum şi faptul că beneficiarul este în drept a rezilia unilateral 
contractul conform cap. VII, art.45 litb din contractul de administrare ,

Fata de cele aratate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

Cod: F-l



ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

C O N S I L I U L '  i-O(T£Hl_■'I5;iL:fâ'yS?lSâî sE :̂*■ ...... .. •„•* .... J&jftWESiif - **
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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-Se 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.

A rt.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.

A rt.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.

A rt.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 vo tu ri pen tru . 
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

2



)Sp<otJ ' /* Subscrisele :
^C om una Soars, reprezentata prin primar Diaconii Joan, domiciliat in Soars, nr.SS . 

judeţul Braşov, posesorul C.I. sena BV nr.472085, C.N.P. 1550609030011, eliberata de 
politia Fagaras
C o m u n a  C in c u , reprezentata prin primar Tanase loan, domiciliat in Cincu, nr. 610 , 
judeţul Braşov, posesorul C.I. sena BV nr.322429, C.N.P. 1471120082424, eliberata de 
politia Fagaras
C o m u n a  V o ila , reprezentata prin primar Serbau Ovidiu, domiciliat in Voila, nr.192 , 
judeţul Braşov, posesoml B.I. sena GV nr.017699, C.N.P. 1650426082427, eliberata de 
poli da Fagaras——.

' C o m u n a  B e c le a n ]  reprezentata prin primar Maican loan, domiciliat in Boholt, nr.50 ,
judeţul Braşov, posesoml C.I. seriaBV nr.160547, C.N.P.1460417082411, eliberata de 
politia Fagaras . •*

^Municipiu Fagaras. reprezentat prin primar Barbuti loan, domiciliat in Fagaras, str. 
Doamna Stanca, ur.69, judeţul Braşov, posesorul C.I. ^seria.BV nr.237527. 
C.N.P. 1580905082411, eliberata de politia Fagaras.
Comuna Mzndra, reprezentata prin primar Taflan loan Serban, domiciliat in Mindra, 
nr.397 , judeţul Braşov, posesoml C.I. seria BV nr.127030, C.N.P.1571018141080, 
eliberata de politia Fagaras .
Comuna H ir s e n i ,  reprezentata prin primar Comanici Andrei, domiciliat m Copăcel,

. nr.213,judeţul Braşov, posesorul B.I. seria.GVnr.2604!4, C.N.P. 15209030824J7, 
t  eliberata de politia Fagaras. '

Comuna Recea, reprezentata prin primar Lazea Gheorghe, domiciliat in Gura 
^ii,Com. Recea, nr. 116, judeţul Braşov, posesorul C.I. seria BV nr.322488, 
t-N.P. 1570506082411, eliberata de politia Fagaras .
^muua L isa , reprezentata prin primar Gavrila Gheorghe, domiciliat m Lisa, nr.192 ,

, Judeţul Braşov, posesorul C.I. seria BV nr. 113926, C.N.P. 1470303082444, eliberata de 
* W a Fagaras.
; ^Qiuna S im b a ta  d e  Sus, reprezentata prin primar Croitorii loan, domiciliat in Simbata

judelui Braşov, posesoml seria.BV nr.311451,^ Sus, nr.610,
^-P.1510109082424, eliberata de politia Fagaras .

, '°^na Vistea, reprezentata prin primar Tabara Gheorghe, domiciliat in Vistea de Sus, 
l  judeţul Braşov, posesorul C.I. sena BV nr.337453, C.N.P.1440110400331, 
i  Coerata de politia Victoria.
\ Dragus, reprezentata prin primar Pop Vasile, domiciliat in Dragus, nr.428 , 
\ MC Brasov> posesorul C.I. sena.BV nr.284637, C.N.P.1440428082413, eliberata de
ţ ^ Vict0ria-
• ^ cca, reprezentata prin primar Silea Vasile, domiciliat in Ucea de Sus, nr. 185 . 
I - J ^ s o v ,  posesorul Bl sena GT nr.683626, C.N.P. 1480308084757, eliberata de 
V Actoria.
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De comun accord, in baza hotarinlor Consiliilor Locale ale comunelor am hotărî 
adoptarea prezentului contract de asociere:------------------------------- ---------------------------

Scopul si obiectivele asocierii

Art. 1 Asocierea are ca scop administrarea si gospodărirea eficienta , durabila si unitara in 
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a
fondului forestier apartinind membrilor sai, prin înfiinţarea de structuri proprii.-------------
In acest scop se va infinita Ocolul Silvic”Paduri]e Fagarasului” ca regie publica locala cu 

'-personalitate juridica, aceasta functionind pe baza de gestiune economica si autonomie 
financiara, exercitmd atribuţii de serviciu public cu specific silvic, a cărui activitate se va 
desfasura in condiţiile legii si ala actului constitutiv întocmit de Consiliul de Cordonarc
ca organism coordonator si deliberativ.--------------------------------------------------------------
Art.2. In realizarea scopului propus, se stabilesc următoarele obiective:-----------------------
1, a) - -apararea si respectarea intereselor si drepturilor membrilor asociaţi, calitatea
acestora de titulari ai dreptului de proprietate asupra fondului forestier;----------------------

b) - -sa promoveze in numele membrilor orice cereri si acţiuni conform legislaţiei in
vigoare;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 2, Promovarea legislaţiei silvice si a normelor tehnice , sprijinind membrii asociaţi in
elaborarea si finanţarea unor programe privind:--------------------------------------------------
a) -elaborarea amenajamentelor silvice pentru pădurile proprietatea membrilor asociaţi;

-asigurarea pazei pădurilor in vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau 
degradării vegetaţiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului, incendiilor si furturilor;
prevenirea si combaterea bolilor si dăunătorilor pădurilor;----------------------------------

efectuarea lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor si regenerărilor naturale pina la
■ bizare astarii de masiv;---------------------------------------------------------------------------------
A efectuarea lucrărilor de impadurire si realizarea regenerărilor naturale;------------------

I efectuarea lucrărilor de Îngrijirea arboretelor: degajan , curăţiri, rarituri, tăieri de 
Aiena;_____ _________________________________ "A__________________________
^  resPectarea normelor legale privind tăierile de arbori;----------------------------------------
fo resPectarea noianelor legale privind elaborarea documentelor snecifice de către
■ ■ ^« U ilv ic  autorizat;-------------------------------------------------------- • ------ ----------
3 pierea si valorificarea produselor accesorii ale pădurii;----------------------------------
l̂aL ^°dar r̂ea U du lu i cinegetic si piscicol prin intermediu structurii proprii sau in

I  .Cojectecu as°ciatii ala vinatorilor si/sau pescarilor legal constituite;----------------------
ôn( ûia finanţarea proiectelor de imbunatatire a infrastructurii locale; 

^tier1Zaiea Abateri,seminarii si mese rotunde pe diverse probleme privind fondul
rezo v̂are a acestora;-----------------------------------------------------

% r̂ alizaSâU.co â^orarea cu °fice personae fizice sau juridice, romane sau străine, 
rea 111 comun de programe, studii, prognoze sau pentru finanţarea de premii.

-------- ---------------- ~ ------------------ — ...... - .......... .. ..........
^ lnst t̂lltn de invatamint superior si de cercetare in domeniu, in vederea

fo^ibtarea^ r°c fitfonnatii utile activităţilor desfăşurate;---------------------- --- ----
A^admitri proPuneri privind perfecţionarea si completarea cadrului legislativ din 
:gr, . _^strarh fondului forestier;___________ :__________ ____- ....- ................



9, -colaborarea cu organizaţii neguvernamcntalc similare din tara si din străinătate.,
precum si cu cele din alte domenii pentru realizarea obiectivelor proprii;----------------------
10. -orice alte activitati conexe care sa nu contravine scopului asocierii si legislaţiei in
vigoare.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniu iniţial

Alt.3. La constituire asocierea are un patrimoniu iniţial de 1300 lei, suma realizata din 
depunerile efectuate de către membrii fondatori.----------------------------------------------------

Organizarea si modul de funcţionare

Art.4.
a)

•«#

Organele de conducere ale asocierii sunt;--------------------------------------------------
Consiliul de Coordonare format din 31 reprezentanţi ai celor 13 imitati 
administrativ teritoriale desemnaţi dintre consilierii lo'cali prin hotarirea fiecărui
Consiliu'Local, in funcţie de suprafaţa fondului forestier deţinui, astfel;—----------
6 reprezentanţi din partea comunei Soars;---------------------------------------------------
5 reprezentanţi din partea comunei Cincu:--------------------------------------------------
3 reprezentanţi din partea comunei Voila;---------------------------------------------------
H'eprezentant din partea comunei Beclean;------------------------------------------------
Reprezentant din partea municipiului Fagaras;--------------------------------------------
2 reprezentanţi din partea comunei Mmdra;------------------------------------------------
4 reprezentanţi din partea comunei Hirseni;------------------------------------------------
2 reprezentanţi clin partea comunei Recea;--------------------------------------------------

• 1 reprezentant din partea comunei Lisa;-----------------------------------------------------
• 2 reprezentanţi din partea comunei Simbata de Sus;--------------------------------------
■ 2 reprezentând din partea comunei Dragus;------------------------ ------------------------
‘ 1 reprezentant di.ii partea comunei Vistea;--------------------------------------------------
" 1 reprezentant din partea comunei Ucea-----------------------------------------------------
k) Mandatul Consiliului de Coordonare va corespunde cu perioada legislativa a

Consiliilor Locale.---------*---------------------------------------------------------------------
c) Preşedintele va fi ales din rindul membrilor consiliului de coordonare si va fi ales

P-e.perioada desfăşurării activitatii consiliului de coordonare.---------------------------
an . Adunarea generala a Consiliului de Coordonare se intruneste cel oiitin de 2 ori pe 

-'Nni/ . CIte °ri se va cere in scris si motivat consiliului de cordonare , de către cel
' Co ^ lllluniarul reprezentanţilor in consiliul de coordonare.----------------- --------...-
ţ riVocarea se va face in. scris de către preşedintele consiliului de coordonare cu 15

Art5.

Y data şedinţei in plen
Hota • ? meiubrii consiliului de coordonare au drept de vot egal.-—.....—.......... .....

COnsiliului de coordonare se iau-cu votul majorităţii membrilor in funcţie
meuibri

f c ^ i l T 0Care hotaririie sc /or lua cu votul a 2/3 din nr. membrilor prezenţi.
Privire la primirea /excluderea unui membru al asocierii, a unor investiţii

:i consiliului de coordonare). In cazul cind nu s-a Întrunit qvorumul nici

Ne
'Ido-, W UUlUUCd / I
-se; EURO, aprobai^ ian • ' 1 ;’ea bugetului de venituri si cheltuieli si descărcării de 

eu majoritatea calificata de 2/3 din numărul membrilor asocierii.—- ...—....
•• W .

L ;

•u*
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Art 7 a). Atribuţiile Consiliului de Coordonare:--------------------------------------------—....—
stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asocierii;----------------------------
adoptarea actului constitutiv al Ocolului Silvic “Pădurile Fagarasului”:-----------
validarea Consiliului de Administraţie al regiei locale Ocolului Silvic “Pădurile 
Fagarasului”, care va fii format din 7 membrii ( reprezentanţii primarilor , celor 
13 unitati administrativ teritoriale), a directorului Ocolului Silvic” Pădurile 
Fagarasului”, precum si numirea celor trei cenzori ai ocolului silvic si a
secretarului consiliului de administraţie.-------------------------------------------------
numeşte Directorul Regiei Publice Locale ( Scf Ocol Silvic) in condiţiile 
prevăzute de lege, si Stabileşte drepturile si obligaţiile acestuia in conformitate

A cu legea;-------------------------------------------------------------------------------------------
Stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, cenzorilor 
Ocolului Silvic “Pădurile Fagarasului” si a secretarului consiliului de 

' administraţie;------------------------------------------------------------------------------------
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanţul contabil al Ocolului Silvic

“Pădurile Fagarasului”.------------------------------------ ------------------ --------------
- stabileşte plăţile cu titlu de contribuţii pentru administrarea s r  gospodărirea 

fondului forestier, precum si eşalonarea acestor plaţi pentru membrii asocierii
; in situaţia in care din motive obiective sunt in incapacitatea de a achita intreaga 

contribuţie;--------------------------------------------------------------------------------------
- stabileşte destinaţia bunurilor ramase după desfiinţarea asocierii;------------------
- aproba primirea/excluderea din asociere a unui membru;-----------------------------
• aproba raportul semestrial al Consiliului de Administraţie privind gestiunea

financiara si rezultatele administrării fondului forestier pe semestrul precedent.
•: J)- Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Coordonare:-----------------------------------

convoacă consiliul de coordonare;--------------------------------------------------------
\ ' semnează actele elaborate de consiliu] de coordonare;--------------------------------
I. îndeplineşte si alte hotariri adoptate de consiliul de coordonare.-------------------

si excluderea din asociere

V v
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CONTRACT DE ADMINISTRARE 
Nr. 83 din 11.12.2019

j; JE 6 G ţţJ  _

’* /3>_ J2__ , rfil Z&/3
I . PĂRŢI CONTRACTANTE ” r—

1. Municipiul Fagaras, cu sediul in Fagaras, str. Republicii, nr. 3, judeţul Braşov, cod 
fiscal 4384419, reprezentant legal prin Primar Gheorghe Sucaciu, in calitate de 
BENEFICIAR,

si

2. Regia Publica Locala Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului RA, cu sediul în 
localitatea Voila, str. Gării, nr. 257A, judeţul Braşov, cod poştal 507260, tel. 0268517565, 
fax 0268517616, înregistrată la ORC sub numărul J08/2170/2007, având codul fiscal RO 
22225284 şi contul R075RZBR0000060009980052 deschis la banca Raiffeisen Bank -  
Agenţia Fagaras, reprezentată prin şef ocol ing. Stanciu Cătălin şi contabil şef ec. Dobrea 
Tatiana, denumită în cuprinsul contractului PRESTATOR

Ţinând cont de Hotărârea nr. 279/04,11,2019 a Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras, intrunit în şedinţa extraordinara -  de îndată.

II .OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Prestatorul, Regia Publica Locala Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului RA, 
asigură administrarea în regim silvic a suprafeţei de 248,90 ha fond forestier proprietate 
publica a Municipiului Fagaras şi 8,1 ha reprezentând păşune impadurita conform proces 
verbal nr. 20611/2405/2018, suprafeţe amplasată în Unitatea Administrativ Teritorială a 
Municipiului Fagaras în conformitate cu suprafeţele inscrise în titlurile de proprietate 
(anexa la prezentul contract) şi cu amenajamentele silvice.

Art. 2. Administrarea reprezintă activităţile cu caracter tehnic, economic si juridic, 
care definesc regimul silvic si efectuate de către prestator in scopul asigurării gestionării 
durabile a pădurii.

Art. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli, denumit în continuare BVC, se 
fundamentează analitic pe cele două componente: venituri şi cheltuieli, pentru fiecare an 
de aplicare a amenajamentului, se semnează de părţi ca anexă şi devine parte integrantă 
a contractului de administrare.

Art.4. Asigurarea administrării fondului forestier de către prestator se realizează 
numai dacă beneficiarul îl are delimitat pe întregul contur, respectiv dacă îl are marcat cu 
ţăruşi sau borne şi este supusă prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic şi 
reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, 
ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare, în materie de gospodărire şi gestionare durabilă a 
pădurilor.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 5. Contractul este valabil de la data de *24^ * K *— 0 4 ° ^  t când se semnează 

de părţi şi până la data de 14,11,2027 când expiră amenajamentul silvic sau se reziliază.



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 perioada de valabilitate a noului amenajament silvic.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 7. Valoarea contractului este dată de valorile înscrise în BVC-ul încheiat 

conform art. 3.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art. 8. Să preia suprafaţa de fond forestier căreia îi asigură administrarea pe bază 

de control de fond, executat în cel mult 30 de zile de la data solicitării/data punerii în 
posesie, şi pe bază de proces verbal de predare - primire, întocmite conform 
Regulamentului de pază a fondului forestier (H.G. nr. 1076/2009 - anexa 1).

Art.9. Prestatorul este obligat:
a. să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice;
b. să asigure paza şi integritatea fondului forestier;
c. să realizeze 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 conformitate cu legislaţia în vigoare 
(Regulamentul de vanzare al masei lemnoase)

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;

l. să asigure respectarea regimului silvic, aşa cum este definit de legislaţia în vigoare. 
Art. 10. Să execute controalele de fond prevăzute de Regulamentul de pază a

fondului forestier sau să execute controale parţiale ori de câte ori se impun asemenea 
controale şi să trimită 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 cursul unui an.

Art. 12. Să asigure recoltarea şi valorificarea produselor lemnoase şi nelemnoase 
ale pădurii, in condiţiile economiei de piaţă.

Art. 13. Să recepţioneze lucrările executate, în intervalul 1-15 ale lunii următoare, 
lucrările executate în luna precedenta.



Art. 14. Sa emită factura aferenta serviciului de paza a fondului forestier ce se va 
presta anual şi sa o comunice beneficiarului, cu confirmare de primire sau sub semnătură 
directa.

Art. 15. Să constituie şi să evidenţieze în BVC fondul de conservare şi regenerare a 
pădurilor, iar alimentarea, gestionarea şi utilizarea acestuia să respecte prevederile art. 33 
din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicata; fondul de conservare se va 
constitui utilizând 15% din valoarea masei lemnoase autorizată spre exploatare, provenită 
din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub 
de masă lemnoasă pe picior.

Art. 16. Să utilizeze fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în 
conformitate cu prevederile art. 33, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, din 
resursele provenite de pe proprietatea beneficiarului, numai pentru executarea lucrărilor 
prevăzute de art. 33, alin. (3) din Legea nr. 46/2008.

Art. 16.1. Să constituie, să declare constituirea si să plătească lunar sumele 
aferente fondul de mediu, reprezentând 2% din veniturile realizate din vânzarea masei 
lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către beneficiar, cu excepţia 
lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

Art. 17. Prestatorul va 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, din care se scade 
impozitul pe profit aferent profitului brut realizat de fiecare proprietar în parte. Plata 
profitului net se face după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare la data plaţii.

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.

Art. %% Şă restituie beneficiarului sumele din fondul de conservare şi regenerare a 
pădurilor rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. (3), lit.
a) - d) din Legea nr. 46/2008 -  Codul Silvic sau sa le utilizeze pentru achitarea 
contravaloarea serviciilor silvice.

Art. 20. Să achite beneficiarului penalităţi de întârziere de 0.05% pe zi, pentru 
sumele neachitate acestuia, în termenul stipulat la art. 17 şi art. 18, penalităţi calculate 
începând cu ziua urnătoare expirării datei când trebuiau achitate aceste sume.

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

Art. 22. în 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 executa lucrările de recoltare a 
produselor accidentale prevăzute în aprobarea de derogare. Valorificarea masei lemnoase 
se poate face în condiţiile economiei de piaţă, pe picior sau fasonată.

Art. 24. Sa intocmeasca/ 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 compensatiile/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 solicită să-şi



exprime, în scris, opţiunea pentru întocmirea amenajamentelor silvice, condiţie obligatorie 
de îndeplinit pentru prelungirea contractului de administrare.

Art. 26. Să prezinte beneficiarului, până la finele lunii februarie a fiecărui an, 
balanţa contabilă anuală cuprinzând rezultatele financiare finale pentru anul anterior.'

Art. 27. Pentru neachitarea în termen a contravalorii serviciilor/lucrărilor executate 
de ocolul silvic şi înscrisă în facturile emise şi care nu se acoperă din veniturile realizate 
prin valorificare resurselor obţinute de pe terenul forestier supus contractului, se trece la 
investirea cu formula executorie a contractului şi executarea proprietarului, demarând 
procedurile de recuperare a debitelor şi penalizărilor aferente acestora, prin executarea şi 
prelucrarea în proprietatea publica a statului a suprafeţelor de fond forestier care fac 
obiectul contractului respectiv, pana la concurenta sumei pe care o are de achitat 
beneficiarul.

2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art. 28. Să aibă delimitat fondul forestier, pe întregul contur, cu vopsea, ţăruşi sau 

borne, în momentul în care depune cerere de 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 
conducă la nerespectarea regimului silvic, distrugerea sau deteriorarea construcţiilor şi 
amenajărilor edificate pe proprietatea sa, sau să blocheze accesul pe drumurile forestiere 
ce traversează proprietatea.

Art. 31. Să înştiinţeze, în scris, prestatorul, în termen de 60 de zile de la primirea 
comunicării menţionate la articolul 2£, 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 posesie, pentru a-l preda în pază, 
altui ocol silvic autorizat.

Art. 35. Să achite prestatorului contravaloarea lucrărilor şi serviciilor executate de 
acesta, care nu se vor acoperi din veniturile realizate prin valorificare resurselor obţinute 
de pe terenul forestier supus contractului, dar să nu depăşească anul calendaristic, pînă la 
finele primului trimestru al anului următor pentru facturile emise în anul anterior.

Art. 36. Să achite prestatorului eventualele prejudicii financiare, stabilite de către 
prestator sau altă persoană fizică/juridică autorizată, cauzate acestuia prin acţiunile 
desfăşurate de beneficiar, de tulburare a efectuării la timp a lucrărilor/activităţilor de 
gospodărire eficientă a pădurilor. Plata acestor prejudicii se efectuează în termen de 30 de 
zile de la data comunicării lor beneficiarului, de către prestator.

A rt. 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 începânc 
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 instanţelor de judecată.

Art. 39. Să achite impozitele şi taxele prevăzute de lege.

VI. DERULAREA SI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 40. (1) Părţile contractante trebuie să îşi execute obligaţiile pe care şi le-au 
asumat prin prezentul contract.

(2 ) Atunci când, fără just temei, una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, se face răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte 
părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Art. 41. Orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a 
prezentului contract, se poate face numai cu acordul părţilor, prin încheierea unui act 
adiţional. Excepţie de la această prevedere o constituie BVC-ul, care, după ce se 
semnează, de ambele părţi, devine anexă la contractul iniţial şi face parte integrantă din 
acesta.

Art. 42. La încetarea valabilităţii contractului, indiferent de cauză, şi în cazul în care 
proprietarul nu încheie un nou contract cu regia, prestatorul va preda 
proprietarului/reprezentantului legal/convenţional al acestuia sau altui ocol silvic autorizat 
indicat de beneficiar, pe bază de control de fond şi proces-verbal de predare-primire, 
suprafeţele de fond forestier avute în administrare conform prevederilor Regulamentului de 
pază a fondului forestier, moment în care se realizează şi execuţia BVC-ului, iar 
beneficiarul preia obligaţia prevăzută de Legea nr. 46/2008 privind 
Codul Silvic, republicat, de a asigura serviciile silvice sau administrarea pădurii printr-un 
ocol silvic autorizat.

în acest caz la execuţia BVC -  ului se adauga şi cheltuielile generate de încetarea 
contractelor individuale de munca ale angajaţilor disponibilizati în conformitate cu 
prevederile Contractului colectiv de munca în vigoare la data încetării contractulului de 
administrare.

Art. 43. In cazul in care proprietarul/reprezentantul legal/convenţional al acestuia şi 
delegatul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură nu 
se prezintă la ocolul silvic la data în notificare, controlul de fond se execută în lipsă şi actul 
de control de fond se comunică, în copie, proprietarilor şi gărzii forestiere, cu menţiunea 
că, începând cu data încheierii controlului de fond, ocolul silvic nu mai asigură paza 
fondului 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 de ocol şi contabilul şef al regiei;
b) din partea beneficiarului, primarul şi contabilul instituţiei.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 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.
c) beneficiarul nu depune la sediul prestatorului Procesul-verbal al Conferinţei I de 
amenajare, până la data de31 decembrie a anului în curs.



Art. 46. Prestatorul este îndreptăţit a rezilia unilateral prezentul contract, cu 
notificare prealabilă, cu 30 de zile înainte de data rezilierii, fără ca beneficiarul să solicite 
daune interese şi fără a mai fi necesară hotărârea unei instanţe de judecată, în 
următoarele situaţii:
1. Beneficiarul, prin acţiunile întreprinse, tulbură în orice fel activitatea de administrare şi 
aplicare a regimului silvic în pădurea dată în administrare ocolului silvic, acţiuni aşa cum 
sunt menţionate la articolele 27,28,29 şi 30 din contract;
2. Beneficiarul nu achită prestatorului contravaloarea costurilor de administrare şi 
prejudiciile financiare, aşa cum au fost definite la art. 3H şi 3 f .

Art. 47. Beneficiarul este în drept a rezilia unilateral prezentul contract, cu notificare 
prealabila, cu W ^ ^ m ^ f e  de execuţia BVC a anului în curs înainte de data rezilierii, fără 
ca prestatorul să solicite daune-interese şi 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 16 şi 17. In acest caz, beneficiarul are obligaţia să indice 
prestatorului ocolul silvic autorizat care urmează să îi 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, 
fondu 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 contractului/semnarea procesului verbal de punere în 
posesie^ prestatoru va preda proprietarului/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 contractuale, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, se soluţionează 
de către instanţele competente din raza în care prestatorul îşi are sediul.

IX. FORŢA MAJORĂ
Art. 50. Foţa majoră, aşa cum este definită de ligislaţia romîna, exonerează partea 

care o invocă de obligaţii pe toată perioada în care aceasta se manifestă şi produce 
efecte.

Art. 51. Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în 
termen de 5 zile de la declanşarea fenomenului, şi de a lua măsuri pentm limitarea 
consecinţelor produse de efectele forţei majore.

Art. 52. Forţa majoră trebuie dovedită şi susţinută cu înscrisuri elaborate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, elaborate sau însuşite de organele abilitate 
de lege.

X. ALTE CLAUZE
Art. 53. Contractul de administrare constituie titlu executoriu pentru sumele datorate 

de către beneficiar prestatorului, pentru serviciile/lucrarile executate şi neacoperite din 
veniturile realizate.

Art. 54. Administrarea fondului forestier este supusă prevederilor Legii nr. 46/2008 
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 dreptul să solicite explicaţii, verbale sau scrise, din partea 
prestatorului, legate de modul de executare a actului de administrare şi al BVC-ului.

Art. 56. Aplicarea regimului silvic în pădure este supusă controlului autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură şi unităţilor sale teritoriale.

Art. 57. Orice modificare a legislaţiei, normelor şi instrucţiunilor care definesc 
regimul silvic, pe timpul derulării contractului, obligă părţile să adapteze clauzele 
contractuale în conformitate cu aceste modificări.

Art. 58. La semnarea contractului, beneficiarul poate nominaliza persoana 
împuternicită notarial care să fie înscrisă în contract şi care să-i reprezinte interesele pe 
timpul derulării contractului.

Art. 59 Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, 
ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, şi cu alte norme silvice.

Art. 60. Contractul va fi interpretat, în caz de nevoi, după legislaţia română.
Art. 61. Termenul „zi" din contract are semnificaţia de zi calendaristică.
Art. 62. Anexele, precum şi 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 ca 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 voinţa al pârtilor cu privire la conţinutul sau şi declară că nu 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 azi Q P   ̂ , în trei exemplare,
din care un exemplar pentru regie, unul pentru Garda Forestiera şi unul pentru beneficiar.

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

PRESTATOR,



ANEXA 2REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC 
PĂDURILE FA GA RAS U L UI R.A.
Nr.. 3 /  j j .  J/.ZO/3  M 

CONTRACT DE SERVICII SILVICE 
Nr. din V -\.W .

PĂRŢILE CONTRACTATE

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAG AR ASULUI 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. 
R075RZB.R0000060009980052, deschis la Raiffeisen Făgăraş reprezentată prin şef ocol -  Stanciu 
Cătălin, cu sediul în localitatea Voila, str. Gării nr.257A, jud. Braşov. în calitate de 
ADMINISTRATOR

Şl -

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul în Făgăraş str. Republicii ni*.3. jud.Braşov. CUI 4384419. 
cont nr. R013'FREZ24A845000200130X. deschis la trezoreria Făgăraş, reprezentată prin primar 
GHEORGHE SUCACIU. denumita în continuare BENEFICIAR.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Arl.L Obiectul prezentului contract îl reprezintă paza perimetrului de ameliorare Dealul Ga iadului. 
Municipiul Fagaras, în suprafaţă totală de 100.61 ha. ^

Serviciile silvice se realizează de către RPL Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului RA în conformitate
cu prevederile legii 46/2008 ..Codul silvic şi ale celorlalte acte normative privind regimul silvic, în
vigoare.

Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului RA a fost autorizat să funcţioneze în baza prevederilor legii 
46/2008 -  Codul Silvic şi ale OM 904/2010. şi a primit autorizaţia de funcţionare nr.Ol din OL04.2009 
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
Art.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 MODA! JTĂŢJT E DF. PLATĂ w r
Ari.6. -  Preţul pachetului de servicii silvice este de. L Z valoarea ?e înţelese fără TVA şi se 
achită trimestrial pe baza facturilor emise de prestator.

Scadenţa plăţilor este de 30 zile de la emiterea facturii.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.7. - Prezentul înscris serveşte intereselor comune ale părţilor care se obligă să îl execute întocmai 
şi întru totul cu bună credinţă., seriozitate şi sinceritate.



Aii.8. -  Orice modificare a clauzelor contractuale pe perioada de derulare a contractului se poate fi 
numai prin acordul de voinţă expres exprimat de părţi.
Art.9. -  Orice încălcare a clauzelor prezentului contract atrage după sine răspunderea părţilor în 
condiţiile Codului Civil Codului Comercial Roman şi ale legislaţiei silvice în vigoare.
Art.10. -  Forţa majoră aşa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă. în 
condiţiile nitifîcării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.

ALTE CLAUZE
Art.J 1. -  Prezentul contract îşi produce efecte de la data preluării suprafeţei în urna inspecţiei pe teren 
şi încheierii procesului verbal de predare primire..
Alt. 12. -  Prezentul contract se poate rezilia cu acordul părţilor şi în condiţiile prevăzute în legislaţia 
silvică.

în situaţia rezilierii contractului, RPL Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşilui RA va preda beneficiarului, 
pe bază de proces verbal suprafaţa ce face obiectul prezentului contract, în urma unei inspecţii de fond 
făcută cu participarea ambelor părţi.

LITIGII
Art. 13. -  Eventualele litigii în legătură cu nerespectarea clauzelor prezentului contract care nu se 
soluţionează pe cale amiabila se vor duce spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

PRESTATOR.....
RPL OS PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA

BENEFICIAR 
MUNICIPIUL FAGARAS
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NR.
CRT CATEGORIA DE FOLOSINŢA ZONA

SUPRAFAŢA
(ha)

NR. CADASTRAL DOMENIU PUBLIC/PRIVAT OBSERVAŢII

1 Neproductiv DEALUL GALAŢI ULUI 1,3100 102958) Municipiul Fagaras PRIVAT PROIECT ÎMPĂDURIRE
2 Neproductiv , n DEALUL GALATIULUI 2,6800 102961 | p îu * : Municipiul Fagaras PRIVAT PROIECT ÎMPĂDURIRE
3 Păşune  ̂ OQ ^ :! Vsk DEALUL GALATIULUI 7,8000 102960 \ Municipiul Fagaras PRIVAT PROIECT ÎMPĂDURIRE
4 Neproductiv DEALUL GALATIULUI 14,4500 1029621 Municipiul Fagaras PRIVAT PROIECT ÎMPĂDURIRE
5 Păşune DEALUL GALATIULUI 74,3700 102959^ Municipiul Fagaras PRIVAT PROIECT ÎMPĂDURIRE
6 Pădure 0 DEALUL GALATIULUI 7,4000 103666^ Municipiul Fagaras PADURE - UAT FAGARAS
7 Padure / V m DEALUL GALATIULUI 48,4000 103682 (i Municipiul Fagaras PADURE - UAT FAGARAS
8 Pădure DEALUL GALATIULUI 25,8000 103683 Municipiul Fagaras PADURE - UAT FAGARAS
9 Padure DEALUL GALATIULUI 99,8669 100603 Municipiul Fagaras PADURE - UAT SOARS
10 Padure DEALUL GALATIULUI 61,5798 100599 \ Municipiul Fagaras PADURE - UAT SOARS
11 Padure J DEALUL GALATIULUI 5,8533 ^ 100600" Municipiul Fagaras PADURE - UAT SOARS
12 Păşune DEALUL GALATIULUI 2,9465 102604 Municipiul Fagaras PUBLIC RAMPA GUNOI
13 Păşune DEALUL GALATIULUI 11,6000 103024 Municipiul Fagaras PRIVAT FOSTE FOTOVOLTAICE
14 Păşune PRILOAGE 8,2136 103998 Municipiul Fagaras PRIVAT FOSTE FOTOVOLTAICE
15 Neproductiv DEALUL GALATIULUI 4,7300 103901 Municipiul Fagaras PRIVAT NEPRODUCTIV
16 Faneata PRILOAGE 4,3200 104484 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
17 Păşune PRILOAGE 5,6400 104485 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
18 Păşune DEALUL GALATIULUI 27,0500 104486 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
19 Păşune DEALUL GALATIULUI 2,9700 104487 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
20 Faneata DEALUL GALATIULUI 4,6200 104490 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
21 Păşune PRILOAGE 2,8800 104491 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
22 Faneata DEALUL GALATIULUI 36,2700 104492 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
23 Păşune DEALUL GALATIULUI 8,5200 104494 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
24 Păşune DEALUL GALATIULUI 3,1000 104495 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
25 Păşune DEALUL GALATIULUI 18,3700 104496 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
26 Păşune DEALUL GALATIULUI 3,2100 104513 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
27 Păşune DEALUL GALATIULUI 2,9400 104516 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
28 Păşune PRILOAGE 2,6374 104517 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
29 Păşune PRILOAGE 1,0626 104518 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL
30 Păşune DEALUL GALATIULUI 8,6300 104519 Municipiul Fagaras PRIVAT IZLAZ COMUNAL

31 Păşune PRILOAGE 2,5000 103766 Municipiul Fagaras PUBLIC FOSTA STATIE SORTARE
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Buget de venituri si cheltuieli anul 2021 
Primăria Fagaras
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SPECIFICAŢII !UM

| l  Suprafaţa Iha
12 Posibilitatea de produse principale 

i  3Posibilitatea deprodusesec.-ig.
1 4 Cota de masa lemnoasa 
f  5 Volum de exploatat - prins in BVC  
1 'V E N O m f TOTAL, D IN R a RE:

mc
llei

7 Venituri din valorificarea masei lemn
8 Venituri din valorificarea prod
9;nelemnoase

10 Venituri din fond conserv.

11 CHELTUIELI TOTAL,DIN CARE
12|Cheltuieli administrare
13 Cheltuieli cu paza pădurii
14 Alte Cheltuieli
15 Cheltuieli cu protecţia pădurii___________
16 Cheltuieli cu regenerarea pădurii________
n.Cheltuieli cu ingrijirea arboreteloi^__
18 tinere - degajări _ __ _____
19 c u r ă ţ ir i____ ___________________
20Cheltuieli cu punerea in valoare ml______
21 Cheltuieli cu intretinerea dr. forest.
22 Cheltuieli cu exploatarea m .lem n /(83^ 5:
23 Tras lemn din rampa, crăpăt _  0
24 Amortisment _______
25]Fond drumuri ________
26 Fond conservare 15%din m 1 valorificata^
27 Fond de mediu 2%. _______________
28 Impozit 0,5% af.CÂ din exploatare_____
2T Impozit pădure
30 Consiliu administraţie _________
^lAmenajament
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