ROM ÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 37/2018
privind aprobarea contractului de prestări servicii silvice ce se va încheia cu
Direcția Silvică Iași – Ocolul Silvic Pădureni
având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, raportul compartimentului de resort și raportul de avizare
favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 10, art. 12 și art. 16 din Codul Silvic, adoptat prin Legea nr. 46/2008, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii silvice pentru suprafața de 30,64 ha
aferent perimetrului de ameliorare Tufeștii de Jos amplasat pe raza unității administrativ-teritoriale
Comuna Rebricea, județul Vaslui, între Comuna Rebricea și Direcția Silvică Iași - Ocolul Silvic
Pădureni, începând cu data semnării contractului de către ambele părți și până la data de 31.12.2028.
Art.2. Pentru serviciile silvice prestate tariful este de 130 lei / an / ha, fără TVA.
Art.3. Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în cadrul contractului de prestări servicii
silvice prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește domnul Mihăilă Neculai, viceprimar al comunei Rebricea, să semneze
în numele și pe seama Consiliului local al comunei Rebricea contractul de prestări servicii silvice care
face obiectul prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul comunei Rebricea va înainta Primarului comunei Rebricea, Instituției
Prefectului – Județul Vaslui și Direcției Silvice Iași - Ocolul Silvic Pădureni prezenta hotărâre, în
termenul prevăzut de lege.
Rebricea, 14 septembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zaharia Petrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena

Anexă la
Hotărârea Consiliului local Rebricea nr. 37 / 14.09.2018

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII SILVICE
Nr. __________ din _______________
I. PĂRŢI CONTRACTANTE
1. Direcția Silvică Iasi cu sediul social în Mun. Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 2, județul Iasi, cod
poştal 700483, tel. 0232 244680, fax 0232244631, înregistrată la ORC sub numărul J/40/450/1991, având
codul fiscal RO 1590120 şi contul RO56RZBR0000060007582651, deschis la banca Raiffeisen Bank
Iasi, reprezentată prin director ing. Parascan Corneliu şi director economic ec. Popa Daniela, denumită în
cuprinsul contractului PRESTATOR, şi
2. Persoana juridica COMUNA REBRICEA, cu sediul social în localitatea REBRICEA, str.
Principală, nr. 65, judetul Vaslui, cod postal 737455, tel. 0235457050, fax 0335780051, având codul
fiscal 3394228 şi reprezentată prin MIHĂILĂ NECULAI in calitate de VICEPRIMAR denumita în
cuprinsul contractului BENEFICIAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Asigurarea de către prestator, prin Ocolul Silvic Padureni, a serviciilor silvice pentru
suprafaţa de 30,64 ha fond forestier, amplasata pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna
Rebricea, jud. Vaslui și în tarlaua 41 parcela 318 proprietatea beneficiarului conform Hotărârii
Consiliului local Rebricea nr. 7/2016.
Art. 2. Desfășurarea activităţilor și executarea lucrărilor cu caracter tehnic în scopul asigurării
pazei și supravegherii stării de sănătate a pădurilor, stabilirii anuale a lucrărilor silvice prevăzute de
amenajamentele silvice, cu respectarea regimului silvic și executarea lucrărilor silvice, în regie proprie,
de către ocolul silvic, sau prin prestări de servicii, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Art.
3.
Art. 3. Activităţile şi lucrările pe care le execută prestatorul:
a) obligatoriu: paza fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a acestora și stabilirea
lucrărilor tehnice silvice care trebuie executate, anual, și prevăzute de amenajamentele silvice;
b) opţional, la cererea scrisă a beneficiarului sau a împuternicitului legal al acestuia: punerea în
valoare, elaborarea A.P.V.-urilor, emiterea autorizaţiilor de exploatare, controlul regulilor de exploatare
şi reprimirea parchetelor, regenerarea pădurilor, întreţinerea regenerărilor, ajutorarea regenerărilor
naturale, descopleşiri, mobilizarea solului, executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor
(degajări, curăţiri, rărituri), realizarea lucrărilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor
pădurii, executarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.
c) Lucrările opţionale, altele decât cele prevăzute în contractul de prestări servicii silvice, se execută
numai la cererea scrisă a tuturor proprietarilor sau împuterniciţilor legali ai acestora, ori la cererea
persoanei nominalizate, expres, în contract, pe baza devizelor întocmite de ocolul silvic şi însuşite, prin
semnătură, de toți proprietarii/moștenitorii înscriși în actul de proprietate sau împuterniciții legali ori
convenţionali ai acestora. Devizele semnate de părți devin acte adiționale la contractele inițiale.
Art. 4. Prestatorul asigură serviciile silvice numai dacă beneficiarul are delimitat fondul forestier,
pe întregul contur, respectiv dacă îl are marcat cu vopsea, țăruși, borne sau alte semne de hotar, excepție
de la această prevedere o constituie cazurile când contractul se încheie/semnează odată cu punerea în
posesie, lucrări care se execută concomitent cu punerea în posesie.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 5. (1) Contractul de prestări servicii silvice este este valabil de la data când se semnează de
părți contractul și procesul-verbal de predare-primire/punere în posesie, până la data de 31.12.2028.
(2) Contractul poate fi prelungit, cu acordul părţilor, prin act adițional. Dacă nici una din părţi nu o
înştiinţează pe cealaltă, cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, despre intenţia de a nu mai fi prelungit
contractul, acesta se va prelungi, implicit, pe aceeași perioadă pe care s-a încheiat contractul inițial.
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IV. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 6. Valoarea totală a contractului se constituie din:
(1) Valoarea aferentă serviciul de pază, supravegherea stării de sănătate a pădurii și stabilirea
lucrărilor tehnice silvice care trebuie executate, anual, și prevăzute de amenajamentele silvice, utilizând
valoarea tarifului de 130,00 lei lei/an/ha, la care se adauga TVA.
(2) Valoarea devizelor întocmite de prestator şi acceptate de beneficiar, pentru alte servicii silvice
sau lucrări opționale, comandate de beneficiar.
Devizele semnate de părți devin anexe la contractul inițial, făcând parte integrantă din acesta.
Art. 7. Orice modificare a valorii tarifului unitar prevăzut în contract, la Art. 6 alin. (1), se
comunică beneficiarului, cu 30 de zile înainte de data când se aplică noul tarif, pentru a fi însușit de
acesta, cu excepția tarifelor care se modifică, de drept, în fiecare an, cu rata inflației.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
V.I. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art. 8. Să preia suprafaţa de fond forestier căreia îi asigură serviciile silvice, pe bază de control de
fond, executat în cel mult 30 de zile de la data solicitării/punerea în posesie, şi pe bază de proces-verbal
de predare-primire, întocmite conform prevederilor Regulamentului de pază a fondului forestier.
Art. 9. Prestatorul este obligat:
a) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;
b) să monitorizeze starea de sănătate a pădurii;
c) să asigure respectatea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
d) să comunice structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde
de silvicultură situaţia contractelor încheiate, în termen de 30 de zile de la semnarea acestora;
e) să stabilească lucrările silvice prevăzute de amenajamentele silvice, care trebuie executate,
anual, în vederea respectării regimului silvic și să le comunice beneficiarului în luna decembrie a fiecărui
an, pentru anul următor;
f) să execute, conform prevederilor amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor și oricăror
reglementări în vigoare, pe bază de deviz, lucrările tehnice prevăzute de amenajamentul silvic la
comanda scrisă a beneficiarului.
Art. 10. Să întocmească devizele de execuție pentru lucrările opționale, comandate de beneficiar, și
să le supună, pentru însușire, prin semnătură, acestuia.
Art. 11. Cu 15 zile înainte, să comunice beneficiarului data începerii efectuării controalelor de fond
si a recepției lucrărilor opționale executate, (numai dacă beneficiarul solicită, în scris, să participe la
control/receptie lucrări), precum și data încetării contractului.
Art. 12. Să execute controalele de fond prevăzute de regulamentul de pază a fondului forestier,
precum și controale parțiale, ori de câte ori se impun asemenea controale, și să trimită copii după actele
de control de fond/parțiale proprietarului sau imputernicitului legal al acestuia
Art. 13. Să recepţioneze, lunar, împreună cu beneficiarul, în intervalul 01-15 a lunii următoare,
lucrările opționale, comandate de beneficiar și executate în luna precedentă.
Art. 14. Să urmărească înfiinţarea, alimentarea şi utilizarea fondului de conservare şi regenerare a
pădurilor, conform prevederilor Art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicat, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 15. Să restituie beneficiarului, la cererea scrisă a acestuia, sumele din fondul de conservare și
regenerare a pădurilor rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor prevăzute la Art. 33, alin. (3), lit.
a) – d) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare, sau să
le utilizeze pentru achitarea contravalorii serviciilor silvice.
Art. 16. Să emită şi să transmită beneficiarului facturile, după cum urmează:
a) Pentru lucrările opționale, altele decât cele de pază și monitorizare a stării de sănătate a
pădurilor, facturile se emit în termen de 10 zile de la recepția parțială sau totală a lucrărilor executate sau
în termen de 10 zile de la emiterea autorizației de exploatare a masei lemnoase, dar nu mai târziu de data
de 31 decembrie a anului în care s-au executat lucrările;
b) Pentru serviciul de pază a fondului forestier, supravegherea stării de sănătate a pădurilor și
stabilirea lucrărilor tehnice silvice care trebuie executate, anual, și sunt prevăzute de amenajamentele
silvice, ocolul silvic emite factura lunar/trimestrial și o comunică proprietarilor, cu confirmare de primire
sau sub semnătură directă.
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Art. 17. Să achite beneficiarului, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă și executorie a
unei hotărâri judecătorești sau de la încheierea actului de control de fond/parțial 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 și
decontate.
Art. 18. Să achite beneficiarului penalităţi de întârziere de 0,05% pe zi, pentru sumele neachitate
acestuia, în termenul stipulat la Art. 17, penalități calculate începând cu ziua următoare expirării datei
când trebuiau achitate aceste sume.
Art. 19. Să notifice beneficiarul sau împuternicitul legal al acestuia, cu un an înainte, cu privire la
data expirării amenajamentelor silvice şi să îi solicite să-şi exprime, în scris, opţiunea pentru întocmirea
amenajamentului sivic pentru fondul forestier care face obiectul contractului.
Art. 20. (1) Să întocmească documentația pentru acordarea riscului normal al serviciului în
conformitate cu prevederile Ordinului MAPDR nr. 769/2006 și ale Notei nr. 17276/20.12.2011, aprobată
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al RNP – Romsilva nr. 12/22.12.2011, privind acordarea
riscului normal al serviciului pentru pagube în fondul forestier administrat, respectiv a Anexei la această
notă, și să o inainteze proprietarului, caz în care valoarea riscului normal acordat va fi suportată de către
proprietar.
(2) Riscul normat al serviciului se acordă numai în cazuri temeinic justificate și în condițiile în care
activitățile persoanelor fizice sau juridice prin care s-au produs prejudicii fondului forestier aflat sub
contract au depășit posibilitățile de acțiune ale personalului silvic în prevenirea producerii acestor
prejudicii.
Art. 21. În caz de forță majoră, punerea în valoare și recoltarea produselor accidentale apărute ca
efect al acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului
MMAP nr. 884/2016 privind aprobarea metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu
volumul masei lemnoase din arboretele afectate de factori biotici și/sau abiotici, cu excepția produselor
de igienă, care se recoltează în regim de urgență.
Art. 22. În caz de forță majoră, ocolul silvic poate executa, numai după înștiințarea, în scris, a
proprietarului sau împuternicitului legal/convențional al acestuia, lucrările de recoltare a produselor
accidentale, prevăzute în aprobarea precizată la Art. 21, iar valorificarea masei lemnoase se poate face în
condițiile economiei de piață, pe picior sau fasonată, iar contravaloarea acesteia, după ce s-au reținut
cheltuielile efectuate de ocolul silvic cu derularea contractului, cu fondul de conservare și regenerare
(dacă este cazul), se depune în contul proprietarului.
Art. 23. Pentru neachitarea, în termen, a contravalorii serviciilor/lucrărilor executate și facturate, se
învestește cu formulă executorie contractul, iar pentru recuperarea debitelor și penalizărilor aferente
acestora se demarează procedurile de recuperare a debitelor și penalizărilor aferente acestora, inclusiv
prin valorificarea masei lemnoase care se poate recolta de pe suprafața de fond forestier care face
obiectul contractului, respectiv executarea și preluarea în proprietatea publică a statului a suprafețelor de
fond forestier care fac obiectul contractului respectiv, până la concurenţa sumei de achitat.
Art. 24. Să întocmescă/depună, lunar, decontul pentru ajutoarele de stat care trebuie acordate
proprietarului și prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicat, inclusiv pentru fondul
forestier aflat în litigiu și pentru care s-a suspendat, conform prevederilor Legii nr. 374/2006, serviciul
public cu specific silvic și căruia i se asigură paza, decont întocmit în conformitate cu prevederile
Ordinului MAPDR nr. 454/2006 și ale H.G. nr. 861/2009.
Art. 25. Să utilizeze fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu
prevederile art. 33, alin. (2) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicat, din resursele provenite de pe
proprietatea beneficiarului, numai pentru executarea lucrărilor prevăzute de Art. 33, alin. (3) din Legea
nr. 46/2008.
V.II. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art. 26. Să înființeze și să alimenteze fondul de conservare și regenerare a pădurilor, purtător de
dobândă, aflat la dispoziția și în contul prestatorului, conform prevederilor Art. 33 din Legea nr. 46/2008
– Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 27. Să solicite, în scris, în timp optim, prestatorului, serviciile/lucrările silvice opționale care
trebuie executate și să-și însușească, prin semnătură, devizele de execuție întocmite de prestator, pentru
serviciile/lucrările comandate.
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Art. 28. Să nu întreprindă acţiuni de natură a tulbura activitatea prestatorului în executarea
lucrărilor şi serviciilor înscrise în contract sau comandate.
Art. 29. Să nu execute activități sau lucrări, personal sau prin împuternicit, care să conducă la:
nerespectarea regimului silvic; producerea de pagube fondului forestier pe care îl deține în proprietate;
distrugerea sau deteriorarea construcțiilor și amenajărilor edificate pe proprietate; blocarea accesului pe
drumurile forestiere care traversează proprietatea, și să nu tulbure liniștea vânatului sau să vâneze în
fondul forestier al cărui proprietar este.
Art. 30. Să suporte eventualele prejudicii financiare, stabilite de către prestator sau altă persoană
fizică/juridică autorizată, cauzate de beneficiar, prin acţiuni de tulburare şi dereglare a activităţilor
tehnico-economice pe care trebuie să le execute prestatorul, conform contractului.
Art. 31. Să suporte valoarea riscului normal al serviciului acordat în conformitate cu prevederile
OUG nr. 85/2006 și ale Ordinului MAPDR nr. 769/2006 numai în cazuri temeinic justificate și în
condițiile în care activitățile persoanelor fizice sau juridice prin care s-au produs prejudicii fondului
forestier aflat sub contract au depășit posibilitățile de acțiune ale personalului silvic în prevenirea
producerii acestor prejudicii.
Art. 32. Să nu încheie înţelegeri cu alte ocoale silvice autorizate pentru asigurarea serviciilor
silvice, până nu se reziliază prezentul contract şi nu achită prestatorului toate sumele datorate, izvorâte
din facturile emise și comunicate proprietarului/împuternicitului acestuia.
Art. 33. La punerea în posesie sau cu 30 de zile înainte de expirarea/rezilierea contractului de
servicii silvice, să nominalizeze ocolul silvic autorizat cu care asigură administrarea/serviciile silvice
pentru fondul forestier deținut în proprietate.
Art. 34. Să se prezinte la ocolul silvic, la data precizată în notificare/convocare, pentru a participa
la control de fond și a prelua, pe bază de proces verbal de predare-primire, fondul forestier deținut în
proprietate și pentru care contractul de servicii silvice a expirat/reziliat sau a semnat proces verbal de
punere în posesie, pentru a-l preda în pază altui ocol silvic autorizat.
Art. 35. Să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice.
Art. 36. Să delimiteze fondul forestier pe întregul contur cu vopsea, țăruși, borne sau alte semne de
hotar și să păstreze limitele acestuia vizibile.
Art. 37. Să achite impozitele și taxele prevăzute de lege.
Art. 38. Să achite prestatorului, în termen de 30 de zile de la comunicarea facturilor,
contravaloarea lucrărilor şi serviciilor executate de către prestator, dar să nu depășească anul
calendaristic.
Art. 39. Să achite prestatorului penalităţi, în cuantum de 0,05% pe zi, pentru sumele neachitate în
termenul convenit și stipulat la Art. 38, penalități calculate începând cu ziua următoare expirării datei
când trebuiau achitate aceste sume.
Art. 40. Să se constituie parte civilă, cu contravaloarea pagubelor produse fondului forestier care
face obiectul contractului de prestări servicii silvice, în dosarele aflate pe rolul parchetelor sau instanțelor
de judecată.
Art. 41. Să notifice ocolul silvic și structuta teritorială de specialitate a autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la încheierea actelor despre înstrăinarea
proprietății forestiere, schimbarea conducerii/sediului persoanei juridice, schimbarea domiciliului și a
actelor de identitate ale persoanei fizice.
Art. 42. Să achite anticipat eliberării autorizației de exploatare a masei lemnoase atât
contravaloarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, cât și a taxei de peiaj aferente
transportului masei lemnoase pe drumul auto forestier administrat de ocolul silvic.
VI. DERULAREA CONTRACTULUI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 43. (1) Părțile contractante trebuie să îşi execute obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
(2) Atunci când, fără just temei, una dintre părți nu-și îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul
contract, este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest
prejudiciu, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 44. Orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a prezentului contract,
se poate face numai cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional. Excepție de la această
prevedere o constituie valoarea tarifelor pentru serviciile silvice de pază a pădurii și valoarea devizelor
pentru servicii/lucrări opționale comandate de beneficiar, care, după semnarea lor de către părți, devin
anexe la contractul inițial, făcând parte integrantă din acesta.
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Art. 45. La încetarea valabilităţii contractului, indiferent de cauză, și în cazul în care proprietarul
nu încheie un nou contract, prestatorul va preda proprietarului/reprezentantului legal/convențional al
acestuia sau altui ocol silvic autorizat, pe bază de control de fond şi proces-verbal de predare-primire,
suprafeţele de fond forestier pentru care a asigurat serviciile silvice, conform prevederilor din
Regulamentul de pază a fondului forestier. În cazul în care prorietarul/reprezentantul legal/convențional
al acestuia și delegatul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură nu
se prezintă la ocolul silvic, la data înscrisă în notificare, controlul de fond se execută în lipsă și 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. 46. Pentru urmărirea respectării clauzelor prezentului contract se numesc ca responsabili:
a) din partea prestatorului, ing. fond forestier ocol Murariu Dan;
b) din partea beneficiarului, Mihăilă Neculai, viceprimar comuna Rebricea.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 47. Prezentul contract se poate rezilia, prin acordul părţilor, cu notificare prealabilă, cu cel
puțin 30 de zile înainte de data rezilierii, în următoarele condiţii:
(1) Prestatorul nu mai poate presta serviciile silvice din cauze organizatorice.
(2) Beneficiarul îşi constituie structură proprie de administrare a fondului forestier, doreşte să
încheie contract de administrare sau de prestări servicii silvice cu un alt ocol silvic autorizat sau
înstrăinează proprietatea.
Art. 48. Prestatorul este îndreptăţit a rezilia, unilateral, prezentul contract, 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 asigurare a serviciilor
silvice şi executarea lucrărilor înscrise în contract.
(2) Beneficiarul nu achită contravaloarea lucrărilor şi serviciilor executate, aşa cum sunt definite și
precizate în cuprinsul contractului.
Art. 49. Beneficiarul este în drept a rezilia, unilateral, prezentul contract, fără ca prestatorul să
solicite daune interese şi fără a mai fi necesară hotărârea unei instanţe de judecată, dacă prestatorul nu
chită beneficiarului sumele, aşa cum sunt definite de Art. 17. În acest caz, beneficiarul are obligația să
indice prestatorului ocolul silvic autorizat care urmează să asigure, în continuare, administrarea sau
serviciile silvice, conform prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicat, precum si obligația
să preia, 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 urmează să-i predea fondul forestier respectiv.
Art. 50. Odată cu rezilierea contractului/semnarea procesului verbal de punere în posesie,
prestatorul va preda proprietarului/împuternicitului legal al acestuia sau altui ocol silvic autorizat, pe
bază de control de fond, suprafața fondului forestier, moment în care prestatorul nu mai are obligații
privind executarea administrării și asigurării integrității suprafeței forestiere. Data executării controlului
de fond și/sau predării către beneficiar a suprafeței forestiere, care face obiectul contractului, se
comunică în scris proprietarului și gărzii forestiere.
VIII. LITIGII
Art. 51. Eventualele litigii legate de nerespectarea clauzelor contractuale de către una din părţile
semnatare, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţele de judecată competente
din localitatea în care prestatorul își are sediul.
IX. FORŢA MAJORĂ
Art. 52. Forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română, exonerează de obligaţii partea
care o invocă, pe toată perioada în care aceasta se manifestă şi produce efecte.
Art. 53. 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 pentru limitarea consecinţelor produse de efectele forţei
majore.
Art. 54. Forţa majoră trebuie dovedită şi susţinută cu înscrisuri elaborate, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare şi însuşite de organele abilitate de lege.
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X. ALTE CLAUZE
Art. 55. Contractul de prestări servicii silvice constituie titlu executoriu pentru sumele datorate de
către beneficiar prestatorului, pentru serviciile/lucrările executate de acesta din urmă, respectiv pentru
sumele datorate de către prestator beneficiarului.
Art. 56. Prestarea serviciilor silvice este supusă prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic,
republicat, și reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor
și instrucțiunilor în vigoare în materie de gospodărire și gestionare durabilă a pădurilor/perdelelor
forestiere de protecție.
Art. 57. Beneficiarul are dreptul să solicite explicaţii verbale sau scrise de la prestator, legate de
modul de executare a contractului, sau să participe la executarea controalelor de fond/parțiale și la
recepția lucrărilor executate de prestator.
Art. 58. La semnarea contractului, beneficiarul poate nominaliza persoana împuternicită notarial
care să fie înscrisă în contract și care să-și asume răspunderea îndeplinirii obligațiilor contractuale și să-i
reprezinte interesele pe perioada derulării contractului.
Art. 59. Aplicarea regimului silvic în fondul forestier care face obiectul prezentului contract este
supusă controlului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a unităţilor sale teritoriale.
Art. 60. Orice modificare/completare a legislației, normelor și instrucțiunilor care definesc regimul
silvic, înfăptuită pe perioada derulării contractului, obligă părțile să adapteze clauzele contractuale, în
conformitate cu aceste modificări și completări.
Art. 61. Noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prezentul contract astfel cum a
fost redactat, întrucât exprimă voința noastră liberă și neviciată.
Art. 62. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile codului civil şi cu
prevederile legislaţiei silvice.
Art. 63. Contractul va fi interpretat, în caz de nevoie, după legislaţia română.
Art. 64. Termenul ,,zi”, din contract, are semnificaţia de zi calendaristică.
Art. 65. Anexele cu harta amenajistică, fişa tehnică a pădurii, procesul-verbal de predare-primire şi
devizele de lucrări fac parte integrantă din contract.
Art. 66. Prezentul contract s-a încheiat astăzi _________, în trei exemplare, din care un exemplar
la Directia Silvica Iasi, un exemplar la Ocolul Silvic Padureni şi unul la beneficiar.
PRESTATOR,
Director: Ing. Parascan Corneliu

BENEFICIAR,
UA.T. COMUNA REBRICEA

Director economic: Ec. Popa Daniela

Consilier juridic: jr. Hrimiuc Mihaela Andreea

Sef ocol: ing. Efrosa Adrian
Contabil sef: ec. Bolfa Anca
Resp. Fond Forestier: ing. Murariu Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii silvice ce
se va încheia cu Direcția Silvică Iași – Ocolul Silvic Pădureni

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei motivat de adresa cu nr.
13479/05.09.2018 a Direcției Silvice Iași prin care suntem înștiințați că putem încheia un
contract de prestări servicii silvice sau de administrare având ca obiect suprafața de teren în
suprafață de 30,64 ha aferentă perimetrului de ameliorare Tufeștii de Jos, aparținând
domeniului privat al comunei Rebricea.
Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor
degradate, “Încheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, după caz, a
terenurilor constituite în perimetre de ameliorare se realizează la data trecerii acestora în
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate
publică a statului.”
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Codul Silvic,
adoptat prin Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
“Pentru suprafeţele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau
pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul
silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic
nominalizat şi reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de
către ocolul silvic, în condiţiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier”.
Ținând seama de prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare înscris pe ordinea de zi, în forma
prezentată de inițiator.
12 septembrie 2018
VICEPRIMAR,
Mihăilă Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii
silvice ce se va încheia cu Direcția Silvică Iași – Ocolul Silvic Pădureni

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat în primul rând de obligația impusă
de legislația în vigoare conform căreia pădurile aparținând comunelor se gospodăresc în
baza unui contract de administrare sau de prestări servicii silvice.
Terenul care face obiectul contractului ce se va încheia cu Direcția Silvică Iași Ocolul Silvic Pădureni este cel aferent perimetrului de ameliorare din Tufeștii de Jos, în
suprafață totală de 30,64 ha și aparține domeniului privat al Comunei Rebricea, potrivit
Hotărârii Consiliului local nr. 7/2016.
Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în cadrul contractului de prestări servicii
silvice iar valoarea serviciilor prestate (pază, supraveghere stare de sănătate a pădurii,
stabilire lucrări tehnice care trebuie executate anual) este de 130 lei / an / ha, fără TVA. La
această valoare se mai poate adăuga și contravaloarea altor servici silvice și lucrări opționale
comandate de beneficiar. În ceea ce privește durata contractului, vă propun ca acesta să fie
valabil începând cu data semnării acestuia și până la 31.12.2028, cu posibilitate de
prelungire prin act adițional.
Având în vedere cele mai sus prezentate, ținând cont și de faptul că încheierea acestui
contract este necesară pentru a duce la îndeplinire una dintre măsurile dispuse de Curtea de
Conturi și cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre, în forma prezentată.
12 septembrie 2018
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

