ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea vatorificSrii cantitilii de 603 mc volum
brut masi lemnoasi din fondul
forestier aflat pe raza comunei straia, proprietate publici a comunei
Straja, jud. suceava
Consiliul local al comunei Straja, jud. Suceava,
Avand in vedere:

-

Expunerea-de^motive, a primarului comunei straja, jud. suceava,
dl. Juravle Mihai inregistrat5

sub nr. 4203 din 26.06.2018;

- Raportul de specialitate al Compartimentului

financiar-contabil inregistrat sub nr. 4239 din
28.06.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-social5, buget-finanfe,
administrarea domeniului public ai privat it_cominei]agriculturS, gospod5rire
iomunara, protedia mediului
gi turism inregistrat sub nr. 44CL din 28.06.2018;

- contractul-le
mas6 lemnoas5 pe picior pentru cantitatea de 996 mc nr.
519
din data de 29'01'2018-v{nzare-cump5rare
incheiat cu S.c. KARLSBERG PRdD sRL, ca urmare a negocierii
din
data
de
29.01.2018, prelungit prin Acturadditionar nr. 1 din 25,05,2018.
- contractul d-e v6nzare-cump5rare ,ura i"*nouia-pu-'pi.iol. pentru
cantitatea de 191 mc nr. 4002
din data de 21.06.2018 incheiat cu s.c. KARLSBERG pioo sRt-,' ca
urmare a ticitaliei din data de
15.06.2018;

-

Actele de punere in valoare nr. 1328120-sv-160g7865, L32BO73-SV-16097865,
132BO97-SV16097865,132809o-SV-16097865,13228057-SV-16097865,1328144:SV-16097865,
partizilor privind
iisete
prelul de APV, Adresa nr. 3283 din 126.06.2018 a dcolului
silvic Bucovina gi Decizia nr. 171 din
14.06.2018 a G5rzii Forestiere Suceava;

-

dispoziliile

3n

59 alin. (6) gi (10) din Legea nr.

modific5rile si complet5rile ulterioare;

4612008

-

codut sitvic, repubticatS,

cu

In conformitate cu dispoziliile urt..1, art.5 alin. (1) gi alin. (3) lit. a), art.44,
art.45 alin. (1) si
alin' (11) - (13) din Regulamentul de valorificare a masei llmnoase din
fondul'iorestier proprietate public5,
aprobat prin Hot5rSrea Guvernu lui nr. 7 tS I 2OL7
;
In temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 atin. (3) si aft. 115
alin. (1) lit. b) din Legea
nr'27512001 a administratiei publice locale, republicat5, cu modificiriie
sicornpretiiite utterioare,

norlnigre:

Aft'l'

Se aprobS valorificarea cantitSlii de 603 mc volum brut mas6 lemnoas6, produse

accidentale I, produse accidentale II 9i produse de igienS pentru
anul de produclie 2018, din fondul
forestier aflat pe raza comun_ei straja, proprietate publiiS a comunei
Straja, jud. Suceava, in baza Actelor
de punere in valoare nr. 1328120-sv-16097865, 1j28o73-sv-16097865,
1328097-sv-16097865, 132go9oSV-16097865, 13228057-SV-16097865, 1328144-SV-16097865,
intocrit" a" o.oiri Sitvic Bucovina, prin
urmEtoarele modalitSti
a) negociere

:

!1"T?:u lemnoasa pe pigrgripotrivit dispoziliitor art.44 din H.G.R. nr.7t5l2ot7 cu
nr. 132812ti 9i L328073, av6nd o cantitate brut5 de 309 mc
suprapuse peste partizile contractate de acest operator economic prin
contractul de v6nzars.rrpeiii. ,r.
519 din 29.01.2018 9i contractul de v6nzare cumpErare nr. 4002
din 21.06.2018;
b) v6nzare direct5 ca "lemn fasonat" pentru consumul propriu al persoanelor fizice, potrivit
S'c'

KARLSBERG PROD SRL partizile

dispozifiilor art. 45 alin. (1) gi (11) din H.G.R, nrr. 775120t7 partizile
nr, 1328097, 1328090, 1328057 si
7328144, avSnd o cantitate brut5 de 294 mc.
Art'2' (1) Negocierea cantitStii de 309 mc previzute la art. 1 lit. a) se face de cdtre
o comisie de
negociere numit6 prin act administrativ al primarului comunei
straja.

(2)

Prelul masei

_se stabileste prin negociere cu respectarea prelurilor de
referint5 aprobate prin Decizia RNP nr. 535120L7
si nu poate fi mai mic dec6t pretul'aL npv.
(3) operatorul economic va depune la comisia de negociere
de inscriere, la care
va anexa urmStoarele documente:
a) documentul
inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerlului
.de
sau, dupd
caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul operatorilor
economici
lemnoase_

; .;;;

stftini;
certificatul
privind operatoiul economic, in original, sau copie conform5
cu
-constatator
originalul, eliberat de oficiul
registrului come(ului direct sau prin serviciul online Info cert, sau
informalii
extinse despre acesta, solicitate de organizltor prin serviciul Recom
online, cu cel mult 30 de zile
calendaristice inainte de data negocierii;

b)

c) declaratia pe propria rdspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cE nu are
datorii restante fatS de administratorii fondului forestier proprietate public5 a statului, respectiv fal5 de
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publicd a unitSlii administrativ-teritoriale, dupE
caz, precum gi faptul cd asociatul unic/niciunul din asocialii operatorului economic nu este asociat la niciun
operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante fa!5 de administratorii fondului
forestier proprietate public6 a statului, respectiv fa!5 de proprietarul/administratorul fondului forestier
proprietate publicd a unit5tii administrativ-teritoriale, dupS caz;
d) certificatul de atestare pentru lucr5ri de exploatare forestierS al operatorului economic, valabil,
anexa acestuia completat6 la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnfitura
reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de
autoritatea de resort din RomSnia, in cazul operatorilor economici str5ini; acest document trebuie
prezentat de c5tre operatorii economici care sunt atestali pentru activitatea de exploatare forestierS in
copie conformd cu originalul gi numai in cazul licitafiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei
lemnoase;

e) declaratia pe propria r5spundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenfa/neapartenenta la un grup de operatori economici, a$a cum este definit la art. 1 lit. h);
f) declaratia pe propria rdspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
situatia complet5rii la zi a atestatului de exploatare gi a cazierului tehnic de exploatare; in cazul fn care
atestatul de exploatare nu este completat la zi, in declaralie se vor menliona votumul de mas6 lemnoas6
adjudecatS/cumpEratd direcflachizi[ionat5 pentru prest5ri servicii gi neoperatd in anex5, precum gi

v6nzStorul;

g) declaratia prevdzuti la art. B atin. (2);
h) dovada achit5rii garantiei de contractare in sumS de 2.247 lei reprezent6nd 5olo din valoarea

volumuluide masa lemnoasS supus6 negocierii.
Art.3. (1) V6nzarea directS a lemnului de foc 9i a lemnului rotund 9i despicat de lucru cu
diametrul la capatul gros de maximum 24 cm se face cStre persoane fizice pe baza cererilor depuse la
Primdria Straja in volum de maximum 10 mc/an/familie.
(2) V6nzarea directS a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de
24 cm se face cdtre persoane fizice pe baza cererilor depuse la Prim5ria Straja:
a) in volum de maximum 10 mc, pe baza autorizaliei de construdie, in vigoare;
b) in volum de maximum 10 mc/an/familie, pentru nevoi proprii.
Lemnul de lucru fasonat cump5rat in conditiile de mai sus nu poate face obiectul comercializfirii
cdtre alte persoane fizice sau juridice.
(3) Se arobd prelul pentru v6nzarea direct5 a masei lemnoase fasonate:
a) 85 lei/mc pentru lemnul de foc;
b) 220leilmc pentru lemnul de lucru.
Aft.4. Se aprobd modelul cadru al contractului de vanzare - cump5rare a masei lemnoase pe
picior, conform Anexei, care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.
Art.s. Se imputerniceste primarul comunei Straja, jud. Suceava, pentru semnarea contractului de
vanzare - cump5rare a masei lemnoase pe picior.
4ft.6. Sumele rezultate din vdnzarea masei lemnoase se constituie venit la bugetul local al
comunei Straja, jud. Suceava.
Aft.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinleaz5 primarul comunei Straja,
jud. Suceava.
Art.8. Prezenta hot5r6re se comunic5 la:
- Institutia Prefectului-jud. Suceava
- Primarul comunei Straja, jud. Suceava

-

Ocolul Silvic Bucovina;
S.C. KARLSBERG PROD SRL

Afigare publicS.

PRESEDINTE D

CONTRASEMNEA]

Secretarul cd

Pitrducean L

Anexi la Hot5rirea nr. 2612OLa

MODEL-CADRU DE CONTRACT DE VANZARE-CUMI
MASA LEMNOASA PE

PICIOR

]

Nr. ...............din ...............

I.PARTILE CONTRACTANTE

sediul
Comuna Straja, cu
prin ...............
.... , in calitate de vSnzdtor,
sediul in
S.C. .............................., cu

1.

reprezentati
2.

cont

......,.,cont

calitate de cumparator,

au incheiat urmitorul contract.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezint6 v6nzarea, respectiv cump6rarea unei cantitati de....... m,c. volum brut masa lemnoasa pe
picior, (volum net ......,..,...,.. m.c,), proprietatea comunei Straja, jud. Suceava, avand o structura dimensionala asa cum rezultS din
intocmite de "..'.'.'...."..
actele de punere in valoare nr. .................
III.PRETUL CONTRACTULUI

Prelul vdnzirii este

de.....

lei, conform procesului- verbal al negocierii nr, .....,..............din

data

de..................

IV.MODALITATI DE PLATA

Suma totalS de.........,............. lei, reprezent6nd pretul v6nz5rii, se face anticipat, p6ni la semnarea contractului de
vinzare-cumpdrare pentru masa lemnoasS in contul v6nzStorului de c6tre cump5r6tor, in baza facturilor fiscale emise de citre
vAnz6tor.

V.DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de ....... zile incepSnd de la data semndrii acestuia de cStre p5(i. Prezentul contract poate fi
prelungit in situalii de fo(5 majorS, de calamitSli naturale sau fenomene climatice care impiedic5 desfSgurarea normalS a procesului
de exploatare forestierS, constatate in condiliile reglementdrilor legale in vigoare, prin incheierea de acte adilionale'

VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI

-

VinzEtorul se obligS:
se predea masa lemnoas5 spre exploatare pe postale, dupS efectuarea plStii contravalorii acesteia;
s5 semneze contractul de v6nzare-cumpdrare in termenul legal;
sE solicite emiterea autorizatiei de exploatare de cStre Ocolul Silvic Bucovina in favoarea cump5r5torului;

VII.OBLIGATIILE

-

-

CUM PARATORULUI

CumpSratorul se obligS:
si achite contravaloarea masei lemnoase gi sA prezinte instrumentele de platl care atestl acest fapt;
sI se prezinte la data stabilitl de vanz5tor pentru semnarea contractului de vinzare-cumpirare, Neincheierea contractului
de vAnzare-cumplrare in termenul legal din culpa exclusivl a operatorului economic atrage anularea negocierii pentru
masa lemnoasS respecUv5 gi pierderea garantiei de contractare aferente;
s5 oblind autorizalia de exploatare de la Ocolul Silvic Bucovina in cel mai scurt timp;
s5 execute lucrarile de exploatare forestiera cu respectarea tehnologiei de recoltare, colectare 9i de transport al lemnului
din pidure, astfel incSt sd nu producl degradarea solului, a drumurilor forestiere, distrugerea sau vdtdmarea semin[igului
utilizabil, precum gi a arborilor nedestinati exploatSrii, peste limitele admise de normele tehnice;
sE exploateze masa lemnoasd in termenele gi in condiliile prevSzute in autoriza[ia de exploatare;
este responsabil pe toatS durata exploatlrii pentru prejudiciile produse in cuprinsul parchetului 9i drumurilor auto forestiere
Pe care

si

circul;;

respecte prevederile legilor privind Proteclia Mediului inconjuritor, referitoare la:
utilizarea corespunzdtoare a drumurilor de orice categorie pe care transportl material lemnos;
protejarea cursurilor de api din perimetrele forestiere in care igi desfSgoarS activitatea;
evitarea depozittrrii masei lemnoase in albia p6raielor, pe taluzele acestora, pe platformele drumurilor de acces
sau amprizele acestora;
asigurarea Si depozitarea carburanlilor in locuri special amenajate, fSrE a afecta calitatea apei Si condi$ile de
mediu;
sd nu cesioneze contractul de v6nzare-cumpdrare;
s5 predea vinzdtorului amplasamentul de exploatare dupS stingerea tuturor obligaliilor contractuale.

o
o
o
o

VIII.

RASPUN DEREA CONTRACTUALA
Respectarea normelor privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si a altor
norme prevazute de legislatia in vigoare, pe tot timpul exploatarii masei lemnoase ce face obiectul acestui contract, cade in sarcina

cumperetorului, In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, comunicarea, cercetarea si
inregistrarea unor eventuale accidente de munca revine prestatorului de activitati si servicii, respectiv cumpdratorului de masl
lemnoasl pe picior.

Neinceperea exploatarii masei lemnoase in termenul stabilit, cu exceptia cazurilor de forta majora, duce la rezilierea
neconditionata a contractului 9i plata de daune interese de catre cumparator. In acest caz cump5rtrtorul pierde garanlia de buni
executie.
in cazul in care colectarea lemnului presupune traversarea terenurilor apa(in6nd altor proprietari, aceasta se va face cu
plata seruitutii de trecere gi, dupS caz, a despSgubirilor stabilite prin inlelegerea pirfilor. DacS aceastS condilie nu poate fi indeplinitS,
contractul inceteaz5 de drept.

'

rx.FoRTA MATORA
Fo(a majori este cea definiti 9i prevSzutd de legislalia in vigoare'

Foria majora/calamitSlile naturale 9i fenomenele climatice care impiedicd desfdgurarea normal5 a procesului de exploatare
forestierS, inregistrate in SUMAL potrivit reglementlrilor legale exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe durata de actiune a acestora.
Indeplinirea contractului va

fi

suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se

cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Paftea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri in vederea limitarii consecintelor.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pentru o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese,
Nu este considerat fofta majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din pafti.

X. REZILIEREA CONTRACTULUI

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre p5(i d5 dreptul p5rlii lezate de a cere
gi de a pretinde plata de daune-interese.
contractului
rezilierea
Abandonarea masei lemnoase in parchet dupd sau inaintea (30 de zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de fortl majorb)
expirdrii termenului legal de exploatare, atrage dupl sine rezilierea contractului de cStre vdnzStor, acesta devenind proprietar cu
drepfuri depline asupra masei lemnoase ramase neexploatate iar cumpSratorul pierde 5i garantia de bunl execufie,
Contractul poate fi reziliat de citre vdnzStor, in mod unilateral, in cazul in care:
a) cump6rdtorul abandoneazb lucririle pe o perioadl mai mare de 10 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor de fo(5 majord;
b) cump|rdtorul taie ilegal arbori din suprafala aferenti partizii contractate sau din fondul forestier administrat de vinzitor; in acest
caz, pe l6ngd rezilierea contractului se aplicl san$iunile legale;
c) cump5rStorul nu lichideazl in termen parchetul;
d) cumpirltorul nu constituie cauliunea pSnI la data prevSzutS pentru autorizarea partizilor;
Contractul poate fi reziliat de cumpirStor, in mod unilateral, in cazul in care:
a) nu a fost eliberat5 autorizatia de exploatare;
bj nu asiguri accesibilitatea 5i practicabilitatea drumurilor auto forestiere, bloc6nd astfel fluxul tehnologic de exploatare 5i transpottul
masei lemnoase a cump6rStorului, pentru o perioadS mai mare de 30 zile calendaristice'
Rezilierea menfionati mai sus se poate face numai dupl notificarea prealabilS a v6nzStorului, cu 15 zile inainte de data
rezilierii contractului.
Rezilierea totalS sau parlial5 a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaliilor deja scadente intre p5(i.
prevederile alineatului piecedent nu sunt de naturl sd inl5ture rSspunderea p5(ii care, din vina sa, a determinat incetarea
contractului.
Rezilierea contractului nu impiedicd executarea garanliilor constituite de cStre cumpSrStor in favoarea v6nz5torului, in cazul
neachit5rii obligaliilor restante (valoarea masei lemnoase, penalitdli de intfirziere, etc.).
Prezentul contract inceteazl, de drept, in urmitoarele cazuri:
a) la data expirlrii duratei prevdzuti la Capitolul V, respectiv in actele adilionale incheiate in acest sens, precum 9i in cazul
in care nu poate fi asigurat accesul la parchet in conditiile art. 57 din Legea nr. 4612008, republicatS, cu modificSrile 9i complettrrile
ulterioare;
b) partida contractatS este amplasat5 pe o suprafaf5 de fond forestier retrocedat5 ulterior incheierii prezentului contract iar
exploatarea masei lemnoase contractatb nu mai este posibilS legal;
'in
acest caz cump6rStorul pierde
c) c6nd cumplr5torul nu ridicl autorizatia de exploatare in cel mult 3 zile de la emitere.
garanlia de bunb execulie.
Incetarea contractului nu inlSturS obligativitatea executlrii, de oricare din pirli, a obligatiilor scadente p6n5 in momentul
incettrrii acestuia.

XI. REGLEMENTARI APLICABILE CONTRACTULUI:
Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia'
prezentul contract se completeaze cu prevederile actelor normative in vigoare pe perioada derulSrii acestuia'
Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face, in scris, cu acordul comun al ambelor p54i, prin incheierea de
acte adilionale.

XII.LTTIGII

Eventualele litigii nascute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila,
contrar ele vor fi de competenta instantei de drept comun.
prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru flecare parte semnatarS.

vAnzAron,

CUMPARATOR,

in

caz

