
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA GURA VAII
coNSrLruL rocAl GURA vArr

Sat Gura VIii, str. Primiriei nr.2, Comuna Gura Viii, jude(ul BacIu
Telefon: 0371/407500; fax: 03721002112, e-nlail: primariaguravaii@yahoo.com

HOTARARE
privind aprobarea incheierii contractului de servicii silvice pentru fondul forestier aflat in

proprietatea Comunei Gura Viii

Consiliul Local al Comunei Gura Viii. intrunit in qedin{a ordinard in zita de 29 aprilie 2021;

Av6nd in vedere adresa nr.244012105.03.2021 a Direcliei Silvice Bacdu, prin care propune
incheierea unui nou contract de prestari servicii avAnd in vedere ultimele modific[ri legislative, referat
de aprobare nr.I9174123.04.2021 al Priniarului Comunei Gura Vdii, Rapoartele de specialitate
nr.19175123.04.2021 al compartimentului de resort, Avizul Comisiei de specialitate;

findnd seama de prevederile Hotirirea Comitetului Director a Direcliei Silvice Bacdu
nr.9102.03.2021. art.10. alin.(l),alin.(2),lit.b).alin.(3),aft.12, art.l7.art.33 din Legea nr.4612008 privind
Codul Silvic:

in temeiul art.129. alin.(2), lit. d), a1in.6. lit. b), art.l96 alin. (l), lit.a) din O.U.G. nr.5712019
privind Codul adrlinistrativ.

HorAnAgrE:
Art.l (1) Se aproba incheierea contractul de servicii silvice cu Direclia Silvica Bac5u - Ocolul

Silvic Livezi pentru suprafafa de 56,30 ha fbnd fbrestier proprietatea Comunei Gura V[ii, conform
anexei la prezenta hot[rAre.

(2) Se imputerniceEte primarul comunei Gura Vaii sa semneze contractul de servicii silvice
menlionat la aft.Z. alin.l .

Art.2. Se aprobd tariful serviciilor de pazd qi monitorizare a stdrii de sdndtate a p[durii pentru
anul202l de 7-s.00 leilanlha (fEta TVA).

Art.3 Prezenta hotdrAre se va comunica:
- Instituliei Prel-ectului jude{ul Bacdu;
- Primarului Comunei Gura Vdii:
- Direcliei Silvice Bacdu;
- Compdrtimentelor de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Preqedinte de qedin Contrasemneazil
Secretar General,rArInu DUMITRU -

Nr.48
Din 29 aprilie 2021

l,a scdinta ortlinartr au participat un nu r de l{ consilicri locali din totalul de l5 gi I delegat strtcsc.
Voturi pcntru: ld + I delegat strtesc, 0, voturi impotrirtr 0.

AN



ANEXA LA
HCL NR. 48/ 29.04.2021

REGIA NATIONALA A PADURILOR _ ROMSILVA
DIRECTTA sTLVICA g,{cAu
OCOLUL SILVIC LIYEZI

CONTRACT DE SERVICII SILVICE

Nr. din

I. PARTI CONTRACTANTE

1. DIRECTIA SILVICA BACAU cu sediul social in sat Lilieci (Parc Dendrologic

Hemeius), com. Ilenreius, judeful Bacdu. cod poqtal 607237, tel. +40234588959, fax

+402345196348, inregistrata la ORC sub numdrul J04128411991. avdnd codul fiscal RO

1590120 qi conturile RO63TREZ06I5069XXX000625 deschis la Trezoreria Bacdu qi

RO20BRDE040SV18401150400. deschis la banca BRD, reprezentatd prin director

Gheorghe Miniill qi director econornic lon TIbicaru, prin OCOLUL SILVIC

LlYEZl. denumitd in cuprinsul contractului PRESTATOR,

qi

2. Comuna GURA VAtt, cu sediul social in comuna Gura Vdii, sat Gura V[ii, str.

Primariei nr. 2. .lude{ul Bacf,u. cod poqtal 607220, telefbn +40234334500, fax

+40234334826" RO 4278108. cont IBAN ROl3TREZO6224510220XXXXX deschis la

Trezoreria Oneqti. reprezentat[ prin primar SILVru TINEI, denumitf, in cuprinsul

contractului BENEFIC IA RA.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. l. Asigurarea de cdtre prestator a serviciilor silvice pentru suprafafa de 56'30

ha fond florestier, arnplasatl pe raza LJnitatii Administrativ-Teritoriale Gura Vaii, jud.

Bacdu. tarlalele l. 13. 14. 50 parcelele l7l1, A8. 9. 1315911,1012311,466118, l0l23ll,

1557116,2146133, PS 2141, 449121, amplasrnent vechi -U.P. IV Bratila, u.&. 42Ao ,

428. 54A" 54M. 60%. 73%, 74. 90% - Ocolul Silvic Livezi, proprietatea beneficiarei

confbrm procesului verbal de predare-prirnire 8684125.10.2012 (H.C.J. nr.

128s91t7 .02.2009).

Art.2. Desfiqurarea activitdlitor ;i executarea lucrdrilor cu carocter tehnic in

scopul asigurdrii pazei ;i supravegherii stdrii de sdndtate a pddurilor, stabilirii anuale a

lucrdrilor silvice prevdzute de amenalamentele silvice, cu respectarea regimului silvic ;i



executarea lucrdrilor silvice in regie proprie de cdtre ocolul silvic, sau prin prest[ri de

servicii, in condi{iile legii qi conform prevederilor Art. 3.

Art.3. Activiti{ile gi lucrdrile pe care le executd prestatorul:
a) obliestoriu: paza fondului forestier, supravegherea stdrii de sandtate a acestora
stabilirea lucrdrilor tehnice silvice care trebuie executate, anual, Ei prevdzute
amenajamentul silvic;

scrisd a bene

punerea in valoare; elaborarea A.P.V.-urilor; emiterea autoriza\iilor de exploatare;
emiterea documenta{iilor de inso{ire a materialelor lemnoase; controlul regulilor de
exploatare gi reprimirea parchetelor; regenerarea pddurilor; intre{inerea regenerdrilor;
ajutorarea regenerdrilor naturale; descopleqiri; mobilizarea solului; executarea lucrdrilor
de ingrijire gi conducere a arboretelor: degaj[ri, cur[{iri, rdrituri; realizarea lucrdrilor de
prevenire gi combatere a bolilor qi ddundtorilor p6durii. in cazul in care in contract s-a
prevdzut qi executarea lucrdrilor de exploatare gi valorificare a masei lemnoase se vor
respecta prevederile H.G. nr.71512017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd ,si Ordinului MAP nr.
76612018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor
silvice, modificarea prevederilor acestora Si schimborea categoriei de folosinld a

terenurilor din fondul forestier Si o Metodologiei privind aprobarea depdsirii
posibilitdsii/posibilitd1ii anuale tn vederea recoltdrii produselor accidentale I qi ale

Ordinului nr.76712018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare Si casare

o actelor de punere tn valoare pentru mosa lemnoasd provenitd din fondul forestier
nolional Si din vegetalia forestierd situatd pe terenuri din afara fondului forestier
nalional Si a Procedurii privind punerea tn valoare Si recoltarea de masd lemnoasd din

fondul forestier pentru care legea nu obligd la tntocmirea amenajamentului silvic Si din
vegetalio forestierd din afara fondului forestier nalional.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.4. (1) Durata contractului de prestdri de servicii silvice pentru fond forestier

este de la data de 01.04.2021pdnd,la data de 31.03.2022.
(2)Dacd nici una din pdr[i nu o ingtiinleazd pe cealaltd, cu 30 dezile inainte de

expirarea acestuia, despre intenfia de a nu mai prelungi contractul, acesta se considerd

prelungit de drept pe o perioad[ nedeterminatd.

IV. VALOAREA CONTRAqTULUI SI MODALITATI DE PLATA
Art.S. Valoarea totalS a contractului se constituie din:

5.1. Valoarea aferentd serviciul de pazd, supraveghere a stdrii de slnitate a p6durii
este pentru anul 2021 de 4222.5 lei fdrl TVA, utilizdnd tariful de 75,00 lei ftrd
TYNan/ha. Tariful va fi acttalizat anual qi aprobat de cdtre Garda Forestierd/Comitetul

Director al Direcliei Silvice Bac[u.

5.2 Yaloarea devizelor intocmite de prestator gi acceptate de beneficiar, pentru alte

servicii silvice sau lucrlri opfionale, comandate de beneficiar. Devizele semnate de pdrfi

devin anexe la contractul inifial, frcdnd parte integrantd din acesta.
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Art.6. Orice modiflcare a valorii tarifului unitar prevdzut in contract, la pozilia 5.1.

ii 5.2.. se cornunici beneflciarului. cu 30 de zilc inainte de data cdnd se aplica noul tarif .

V. OBLIGATIILE PARTILOR
V. I. OBLIGATI ILE PRESTATORULUI

Art.7. Si preia supratafa de fbnd lorestier cireia ii asiguri serviciile silvice, pe

bazd, de control dc firnd. executat in cel rnult 30 de zile de la data solicitarii/punerea in

posesie. qi pe baza dc prooes-verbal de predare-primire. intocmite conform prevederilor

Itegularnentului de paz,ir a tbndului fbrestier.

Art. 8. Prestatorul este obligat:

a) sI asigurepaza qi integritatea fbndului forestier;

b) sd monitorizeze starea de sdndtate a pddurii;

c) sd asigure respectatea misurilor de prevenire qi stingere a incendiilor;

d) sd cornunice structurilor leritoriale de specialitate ale autorita{ii publice centrale care

rdspunde de silviculturf, situafia contractelor incheiate, in termen de 30 de zile de la

settlnarea acestora:

e) s[ stabileascl lucririle silvice prevdzute de amenajamentele silvice, care trebuie

executate. anual. in vederea respectdrii regimului silvic gi sd le comunice beneficiarului

in luna decernbrie a flec,f,rui an. pentru anul urmdtor;

f) sd execute. conlorm prevederilor amenajamentelor silvice. normelor tehnice, ordinelor

;i oricf,ror reglementari in vigoare. pe bazd de deviz. lucrdrile tehnice prevdzute de

amenajamentul silvic la comanda scrisd a beneficiarului.

Art.9. Sd intocrneascd devizele de execulie pentru lucrlrile opfionale comandate

de beneficiar.

Art.l0. Devizele lucrdrilor de execu[ie vor fi supuse beneficiarului pentru

insugire, prin semnitura acestuia.

Art.11. Cu 15 zile inainte, sf, comunice beneficiarului data inceperii efectuarii

controalelor de fbnd sau a recep{iei lucrlrilor op{ionale executate, precum qi data

incetdrii contractului.

Art.l2. Si execute controalele de fbnd prevdzute de regulamentul de pazd a

fondului fbrestier. precum qi controale parfiale, ori de c6te ori se impun asemenea

controale, qi sa trirnita copii dup6 actele de control de fond/par{iale beneficiarului sau

irnputernicitului legal al acestuia.

Art.l3. S[ recep[ioneze. lunar, impreund cu beneflciarul, in intervalul 01-15 a

lunii urmdtoare, lucrdrile opfionale, comandate de beneficiar qi executate in luna

precedentd.

Art.l4. SI unnireascd infrin{area. alimentarea qi utilizarea fondului de conservare

gi regenerare a p[durilor. conform prevederilor Art. 33 din Legea nr.4612008 - Codul

Silvic. republicat6. cu rnodiflcdrile qi completdrile ulterioare.

Art.l5. S5 restituie bcneficiarului, la cererea scrisd a acestuia, sutnele din fondul

de consenrare qi regenerare a pddurilor rlmase disponibile dupd acoperirea cheltuielilor
a
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prevazute la Art. 33, alin. (3), lit. a) - d) din Legea m, 4612008 - Codul Silvic,

republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, sau sE le utilizeze pentru achitarea

contravalorii serviciilor silvice.

Art.16. in cazul in care legea obligd sau beneficiarul solicitd, sd emitd qi sd

transmitd beneficiarului facturile, dupd cum urmeazd:

a) pentru lucrarile opfionale, altele decdt cele de pazd qi monitorizare a stdrii de sdndtate

a pddurilor, facturile se emit in termen de 10 zile de la recepfia pa\iald sau totald a
lucrdrilor executate sau in termen de 10 zile de la emiterea autorizafiei de exploatare a

masei lemnoase, dar nu mai tdrziu de data de 3ldecembrie a anului in care s-au executat

lucrdrile;

b) pentru serviciul de pazd a fondului forestier, supravegherea stdrii de sf,nltate a

pddurilor ;i stabilirea lucrlrilor tehnice silvice care trebuie executate anual, prevdzute de

amenajamentele silvice, ocolul silvic emite factura trimestrial, qi o comunicd

beneficiarului, cu confirmare de primire sau sub semndtur[ direct[.
Art.17. SA achite beneficiarului, in termen de 30 de zile de la incasare,

contravaloarea pagubelor dispuse prin hotdrAri judec[toreqti rdmase definitive qi

executorii, precum qi contravaloarea pagubelor consemnate in actele de control de

fond/pa(ial, necontestate in termenul legal, provenite din tdieri ilegale de arbori gi a

prejudiciilor fondului forestier prin executarea necorespunzdtoare a lucrdrilor qi

serviciilor silvice inscrise in contract sau comandate qi achitate de proprietar.

Art.18. S[ achite beneficiarului penalitdli de int0rziere de 0,05o/o pe zi, pentru

sumele neachitate acestuia, in termenul stipulat la Art. 17, penalit[fi calculate incepAnd

cu ziua urm[toare expirdrii datei c6nd trebuiau achitate aceste sume.

Art.19. Sd notifice beneficiarul sau imputernicitul legal al acestuia, cu un an

inainte, cu privire la data expirdrii amenajamentelor silvice qi s5 ii solicite sd-qi exprime

in scris opliunea pentru intocmirea amenajamentului sivic pentru fbndul forestier care

face obiectul contractului.

Art.20. in caz de for{[ majorS, punerea in valoare qi recoltarea produselor

accidentale apdrute ca efect al acfiunii factorilor biotici ;i/sau abiotici se rcalizeazd, in
conformitate cu prevederile Ordinului MAP nr. 76612018 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora

Si schimbarea categoriei de folosinld a terenurilor din fondul forestier Si a Metodologiei

privind aprobarea depdsirii posibilitdtrii/posibilitdlii anuale tn vederea recoltdrii
produselor accidentale I, care se recolteaz[ in regim de urgen{d.

Art.2l. ln caz de for{[ majord, ocolul silvic poate executa, numai dup6

inqtiinfarea, in scris, a beneficiarului sau imputernicitului legal/convenfional al acestuia,

lucrdrile de recoltare a produselor accidentale, prevdzute in aprobarea prectzatd la Art.

20, iar valorificarea masei lemnoase se poate face in condifiile economiei de pia{d, pe

picior sau fasonatd, iar contravaloarea acesteia, dupd ce s-au relinut cheltuielile efectuate

de ocolul silvic cu derularea contractului, cu fondul de conservare qi regenerare (daca

este cazul), se depune in contul beneficiarului.
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Art.22. Sd utilizeze fbndul de conservare gi regenerare a pddurilor, constituit in

conlbrrnitate cu prevederile Art. 33. alin. (2) din Legea 4612008 - Codul Silvic,

republicatd. din resurselc provenite de pe proprietatea beneficiarului, numai pentru

executarea lucr[rilor prevf,zute de Art. 33. alin. (3) din Legea nr.4612008.

Art. 23. Preslatorul este obligat si prelucreze datele personale ale beneficiarului

in conlbnnitate cu prevederile legisla[iei nationale privind proteclia datelor cu caracter

personal (l-egea nr. 19012018" I-egea nr.36312018). cu prevederile Regulamentului (UE)

20161679 al Parlarnentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protec{ia persoanelor.fizice in ceea ce prive;te prelucrarea datelor cu caracter personal

;i privind libera circulolie a acestor date ;i de abrogare a directivei 95/46/CE.

Art. 24. Categoriile de date personale prelucrate sunt cele prevdzute in prezentul

contract, iar scopul pentru care se reahzeazl prelucrarea acestora este reprezentat de

derularea in condifii legale qi optime a prezentului contract.

Art. 25. Datele cu caracter personal ale beneficiarului sunt destinate utilizdrii

exclusive de cdtre prestatclr gi nurnai in scopurile prevdzute in prezentul contract, iar

tennenul pentru care sunt stocate este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade

determinate de legislafia specit'ica in vigoare.

V. 2. OB LIGATI I LE B E NE FIC IARULU I
Art.26. SI infiinfeze ;i sd alimenteze fondul de conseryare qi regenerare a

padurilor. purtdtor de dob6ndS. allat la dispozilia qi in contul prestatorului, conform

prevederilor Art. 33 din Legea nr.4612008 - Codul Silvic, republicatd, cu modificdrile 9i

cornpletiri le ulterioare.

Art.27, SI solicite, in scris, in tirnp optim, prestatorului, serviciile/lucrdrile silvice

oplionale care trebuie executate qi s[-;i insuqeascf,, prin semndturS, devizele de execufie

intocrnite de prestator, pentru serviciile/lucrlrile comandate.

Art.28.Sa nu intreprinda ac{iuni de naturi a tulbura activitatea prestatorului in

executarea lucririlor qi serviciilor inscrise in contract sau comandate.

Art.29.Sa depun[ cerere scrisd la ocolul silvic, in cazul in care doreqte decontarea

de la bugetul statului a contravalorii cornpensa{iilor pentru p[durile incadrate in tipul

functional Tl qi -12.

Art. 30. Sd nu execute activitafi sau lucrf,ri, personal sau prin imputernicit, care s5

conducd la: nerespectarea regimului silvic, producerea de pagube fondului forestier pe

care il de[ine in proprietate, distrugerea sau deteriorarea construcfiilor qi amenajdrilor

edificate pe proprietate, blocarea accesului pe drurnurile forestiere care traverseazd

proprietatea, si nu tulbure liniqtea vAnatului sau sd vdneze in fondul forestier al cdrui

proprietar este.

Art.3l. Sd suporte eventualele prejudicii flnanciare, stabilite de cdtre prestator sau

alta persoand fizic[/juridica autorizatd, can)zate de beneficiar, prin ac{iuni de

tulburarea/dereglarea/irnpiedicarea executdrii activitAtilor tehnico-economice de c[tre

prestator, confbrm prevederilor contractului.



Art.32.S[ nu incheie in]elegeri/contracte cu alte ocoale silvice autorizate pentru

asigurarea serviciilor silvice, p6n[ nu se rcziliaz[ prezentul contract gi nu achit[
prestatorului toate sumele datorate, izvordte din facturile emise Si comunicate

benefi ciarului/imputernicitului acestuia.

Art.33. La punerea in posesie sau cu 30 de zile inainte de expirareahezilierea

contractului de servicii silvice, sd nominalizeze ocolul silvic autoizat cu care asigurd

administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier delinut in proprietate.

Art.34. Sd se prezinte la ocolul silvic, la data precizatd in notificare/convocare,

pentru a participa la control de fond ;i a prelua, pe bazd de proces verbal de predare-

primire, fondul forestier definut in proprietate qi pentru care contractul de servicii silvice

a expiratlreziliatlincetat de drept sau a semnat proces verbal de punere in posesie, pentru

a-l preda inpazd altui ocol silvic autorizat.

Art.35. Sd asigure elaborarea qi respectarea amenajamentelor silvice.

Art.36. SI delimiteze fondul forestier pe intregul contur cu vopsea, f[ruqi, borne

sau alte semne de hotar qi sd pdstreze limitele acestuia vizibile.

Art.37. Sd achite impozitele qi taxele prevdzute de lege.

Art.38. S[ achite prestatorului, in termen de 30 de zile de la comunicarea

facturilor, contravaloarea lucrdrilor gi serviciilor executate de cdtre prestator, dar sd nu

depdqeascd anul calendaristic.

Art.39. Sd achite prestatorului penalit6(i, in cuantum de 0,05% pe zi, pentru

sumele neachitate in termenul convenit ;i stipulat la Art. 38, penalitdfi calculate incep6nd

cu ziua urmdtoare expirdrii datei cdnd trebuiau achitate aceste sume.

Art.40. SA se constituie parte civil6, cu contravaloarea pagubelor produse

fondului forestier care face obiectul contractului de prestdri de servicii silvice, in

dosarele aflate pe rolul parchetelor sau instanfelor de judecat6.

Art.41. Sd notifice ocolul silvic Ei structura teritoriald de specialitate a autorit5lii

publice centrale care rispunde de silviculturd in termen de 30 de zile de la incheierea

actelor despre instrdinarea propriet6{ii forestiere, ieqirii din indiviziune, schimbarea

conducerii/sediului persoanei juridice, schimbarea domiciliului qi a actelor de identitate

ale persoanei fizice.

Art.42.Sd achite anticipat eliberdrii autorizaliei de exploatare a masei lemnoase

atdt contravaloarea fondului de conservare qi regenerare a pddurilor, cdt Ei a taxei de

peiaj aferente transportului masei lemnoase pe drumul auto forestier administrat de

ocolul silvic.

Art.43.Sa-qi exprime op{iunea de a participa sau nu la controalele de fond/parfiale

gi la receplia lucririlor executate de prestator, opliune care trebuie inscrisd in contract.

VI. DERULAREA CONTRACTULUI SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art, 44, Lucrdrile oplionale, altele dec6t cele prevdzute in contractul de prestari

servicii silvice, se execut6 numai la cererea scrisd a tuturor proprietarilor sau

imputernicililor legali ai acestora, ori la cererea persoanei nominalizate, expres, in

contract, pebaza devizelor intocmite de ocolul silvic qi insuqite, prin semndtur[, de tofi
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proprietarii/rnoqtenilorii inscrisi in actul de proprietate sau imputernici{ii legali ori

conven[ionali ai acestora. Devizele semnate de par(i devin anexe la contractele inifiale.

Art.45.(l) Par{ile contractante trebuie sa iqi execute obliga(iile prevdzute in

prezentul contract.

(2) Atunci cand. ldr[ .iust ternci" una dintre par{i nu-qi indeplineqte obliga[iile

prevf,zute in prezentul contract. este rdspunz[toare de prejudiciul cauzat celeilalte par{i qi

este obligatd sa repare acest prejudiciu. in condiliile prevazute de lege.

Art.46.Orice rnodiflcare a clauzelor contractuale, pe perioada deruldrii

prezentului contract. se poate face numai cu acordul pd(ilor, prin incheierea unui act

adilional. Excep{ie de la aceastd prevedere o constituie valoarea tarifelor pentru serviciile

silvice de pazd a pddurii qi valoarea devizelor pentru servicii/lucrdri opfionale comandate

de beneflciar, care, dupf, semnarea lor de cdtre pdr{i, devin anexe la contractul inifial,

fEc6nd parte integruntd din acesta.

Art.47. La incetarea valabilit[1ii contractului, indiferent de cauzd, qi in cazul in

care beneficiarul nu incheie un nou contract, prestatorul va preda beneficiarului/

reprezentantului legal/convenfional al acestuia sau altui ocol silvic autorizat, pe bazd de

control de fbnd qi proces-verbal de predare-prirnire. suprafe{ele de fond forestier pentru

care a asigurat sen,iciile silvice. conlorm prevederilor din Regulamentul de pazd a

fbndului lorestier. in ca'zul in care prorietarul/reprezentantul legal/conven{ional al

acestuia qi delegatul structurii teritoriale a autoritdfii publice centrale care rdspunde de

silviculturd nu se prezintd la ocolul silvic, la data inscrisi in notificare, controlul de fond

se executi in lipsa ;i actul de control de lbnd se comunicd, in copie, beneficiarului qi

gdrzii forestiere. cu men[iunea cd. incepdnd cu data incheierii controlului de fbnd, ocolul

silvic nu mai asigurd paza fondului forestier. nu mai rdspunde de eventualele pagube

produse acestuia qi lbndul fbrestier respectiv este scos din gestiunea pddurarului 9i din

fiqa de arondare a cantonului silvic.

Art.48. Personalul silvic cu atribu{ii de paz.d rdspunde patrimonial.

Art.49.R[spunderea patrimonial6 este reglementata in conformitate cu prevederile

Codului rnuncii qi a Regulamentului de pazd pentru pagubele produse pe suprafe{ele de

fond fbrestier sau in terenurile din afara fondului forestier pe care le are inpazd, pe care

nu le-a identificat.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.50. Prezentul contract se poate rezilia. prin acordul pdrlilor, cu notificare

prealabild, cu cel pulin 30 de zile inainte de data rezilierii, in urmf,toarele condilii:

l) Prestatorul nu mai poate presta serviciile silvice din cauze organizatorice.

2) Benefrciarul iqi constituie structurd proprie de administrare a fondului forestier,

doregte sa incheie contract de administrare sau de prestlri servicii silvice cu un alt ocol

s i lv i c autonzat sau instrdi neazd prop ri etatea.

Art.51. Contractul se reziliazd de plin drept in urmdtoarele cazuri:

a) ocolul silvic autortzat cu care era incheiat contractul de prestlri servicii silvice s-a

desfiinfat;
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b) beneficiarul a decedat Ei mo;tenitorii legali nu se prezintd la direc{ia silvica/ocolul
silvic pentru a incheia un nou contract in termen de 20 zile de la data inregistririi
decesului;

c) proprietarul/proprietarii au vdndut terenul forestier ;i noul proprietar nu se prezintd la
ocolul silvic pentru a ?ncheia un nou contract in termen de 20 zile de la data incheierii
contractulu i de v dnzare- cumpbrare ;

d) proprietarii afla[i in indiviziune, semnatari ai contractului de prestf,ri servicii silvice,
au realizat legal ieqirea din indiviziune;
e) proprietarul/proprietarii nu achit[ contravaloarea lucrdrilor gi serviciilor executate ;i
facturate, a$a cum sunt definite qi la termenele precizatein cuprinsul contractului;
f) proprietarul/proprietarii intreprind acfiuni sau desfdqoar[ activitdfi care impiedicd
prestatorul sI execute lucririle ;i serviciile inscrise in contract sau actele adi{ionale;
g) proprietarullrii au incheiat contract de administrare/prestdri servicii silvice cu un alt
ocol silvic autofizat frrd sd inqtiinfeze ocolul silvic din structura RNP - Romsilva cu care
avea incheiat contract.

Art.52. in cazul incetarii de plin drept a contractului, prestatorul va notifica
proprietarul/ moEtenitorii legali ;i structura teritoriald de specialitate a autoritafii publice
centrale care r6spunde de silviculturd, competentd teritorial, privind motivele incetdrii de
plin drept a contractului, atenfion6nd proprietarul/mogtenitorii legali cu privire la
obliga{ia de a indica ocolul silvic autorizat care urme azd sd asigure in continuare
administrarea sau serviciile silvice, confonn prevederilor Legii nr. 4612008 - Codul
Silvic, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum qi obliga{i a de a

participa la controlul de fond gi de a prelua (cu precizarea in notificare a datei
prezentdrii), pe bazd de proces verbal de predare-primire, fondul forestier pentru care

contractul a incetat de plin drept, in cazul in care nu indica ocolul silvic attofizat cdruia
urmeazd, s[ i se predea fondul forestier respectiv.

Art.53.1n cazul in care proprietariiheprezenta{ii legali nu indicl ocolul silvic
autorizat prin care sd asigure continuitatea serviciilor silvice qi clruia sd i se predea

fondul forestier gi nici nu se prezintd, la ocolul silvic la data precizatd in notificare, se

trece la executarea controlului de fond (in lipsa beneficiarului qi/sau a delegatului
structurii teritoriale de specialitate a autoritd{ii publice centrale care rdspunde de

silviculturd), in termen de 30 de zile de la data precizatd,in notificare gi se comunicd
beneficiarului gi structurii teritoriale a autoritdfii publice centrale care rdspunde de
silvicultur6 o copie dup[ actul de control de fond cu men{iunea c5, incepdnd cu data

incheierii controlului de fond, ocolul silvic nu mai asigur[ paza fondului'forestier, nu
mai rdspunde de eventualele pagube produse acestuia qi fondul forestier este scos din
gestiunea pddurarului gi din fiqa de arondare a cantonului silvic.

Art.54. Dacd este cazul, pentru neachitarea in termen a contravalorii
serviciilor/lucrdrilor executate de ocolul silvic ;i inscris[ in facturile emise, respectiv a

penalizdrilor, se trece la investirea cu formulS executorie a contractului qi executarea
beneficiarului, demardnd procedurile de recuperare a debitelor qi penalizdrilor aferente

I



acestora. inolusiv prin 
"'alorillcarea 

rnasei lerlnoase care se poate recolta de pe suprafala

de fbnd lbrestier care l'ace obiectul contractului.

Art.55. Odatl cu rczilierea contractului/sernnarea procesului verbal de punere in

posesie, prestatorul va preda benctlciarului/imputernicitului legal al acestuia sau altui

ocol silvic aulorizat.pebazd de control de fbnd. suprafa{a fbndului forestier, moment in

care prestatorul nu mai are obliga{ii privind executarea adrninistrdrii gi asigur6rii

intcgritAlii supral'e1ei fbrestiere. Data executarii controlului de fond qi/sau pred[rii catre

beneflciar a suprafetei fbrestiere. care face obiectul contractului, se comunicd in scris

benefi ciarului ;i gdrzii fbrestiere.

VIII. LITIGII
Art.56. Eventualele litigii legate de nerespectarea clauzelor contractuale de cltre

una din par{ile semnatare, care nu se rezolvd, pe cale amiabild, se solu(ioneazd de cdtre

instan(ele de judecatd cotnpetente din localitatea mun.Bacdu, jud. Bacdu.

IX. FORTA MAJORA
Art.57. Fo(a ma.iord, aga cum este deflnit[ de legisla{ia romdnd, exonereaz6 de

obligatii partea care o invoc6, pe toatd perioada in care aceasta se manifest[ gi produce

efecte.

Art.58. Partea care invoca fb(a rnajor6 are obligalia de a notifica cealaltd parte in

termen de 5 zile de la declanqarea f-enornenului gi de a lua mf,suri pentru limitarea

consecin(elor produse de ef-ectele lb(ei majore.

Art.59. Fo(a rnajorf, trebuie dovedita gi sus{inutd cu inscrisuri elaborate, in

confbnnitate cu prevederile legale in vigoare qi insuqite de organele abilitate de lege.

X. ALTE CLAUZE
Art.60. Contractul de prestdri servicii silvice constituie titlu executoriu pentru

sumele datorate de c[tre beneficiar prestatorului, pentru serviciile/lucr6rile executate de

acesta din urm6. respectiv pentru sumele datorate de cdtre prestator beneficiarului.

Art.61. Prestarea serviciilor silvice este supusd prevederilor Legii nr. 4612008 -
Codul Silvic. republicat6, gi reglernentdrilor subsecvente acestuia, amenajamentului

silvic, normelor tehnice. ordinelor si instrucliunilor in vigoare in materie de gospoddrire

Ei gestionare durabilf, a p[durilor.

Art.62.Beneflciarul are dreptul sd solicite explica[ii verbale sau scrise de la

prestator. legate de rnodul de executare a contractului, sau si participe la executarea

controalelor de fbnd/parfiale qi la recep[ia lucrdrilor executate de prestator.

Art.63.La sentnarea contractului, beneficiarul poate nominaliza persoana

irnputernicith notarial care sd tie inscrisf, in contract qi care s6-qi asurne rdspunderea

indeplinirii obligafiilor contractuale qi sa-i reprezinte interesele pe perioada derul[rii

contractului.

Art.64.Aplicarea regimului silvic in fbndul forestier care face obiectul prezentului

contract este supusd controlului autorita[ii publice centrale care rlspunde de silvicultur6

qi a unitalilor sale teritoriale.



Art.65.Orice modificare/completare a legislatiei, normelor ;i instrucliunilor care

definesc regimul silvic, inftptuit[ pe perioada derul[rii contractului, oblig[ p[rfile sd
adapteze clauzele contractuale, in confonnitate cu aceste modific[ri qi completdri.

Art.66.Noi, pdrfile contractante, declardm cd suntem de acord cu prezentul contract
astfel cum a fost redactat, intrucdt exprim6 voinla noastrd liberd qi neviciat[.

Art,6T.Dispoziliile prezentului contract se completeazd, cu prevederile codului civil
gi cu prevederile legisla{iei silvice.

Art.6S.Contractul va fi interpretat, in caz de nevoie, dupl legisla{ia rom6na.
Art.69.Termenul ,,2i", din contract, are semnificafia de zi calend,aristicl.
Art.T0.Anexele contractului sunt harta amenajistic5, procesul-verbal de predare-

primire qi devizele de lucrdri ce fac parte integrantd din contract, dacdse intocmesc qi se

menJioneazl in textul contractului.

Art,7l. Pentru urmf,rirea respectdrii clauzelor prezentului contract se numesc ca
responsabili:

a) din partea prestatorului, ing. Cdtllin AlbiEteanu -geful O.S. Livezi gi ec. Cornel
Neamfu -contabil qef al Ocolului Silvic Livezi
b) din partea beneficiarului .........

Art.72. Prezentul contract s-a inchei at astdzi, in trei exemplare, din care un
exemplar la direcfia silvicS, un exemplar la ocolul silvic qi unul la beneficiar.

Contrasemneazil
Secreta,r General,

Cons. jur. Vrf,nfeffice- Cristina
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