ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

valorificdrii cantititii de 603 mc volum brut masi lemnoasi din fondul
forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publici a comunei Straja, jud. Suceava
privand aprobarea

Consiliul local al comunei Straja, jud. Suceava,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive, a primarului comunei Straja,
sub nr. 4203 din 26.06.20L8;

jud. Suceava, dl. Juravle Mihai inregistrat5

-

Rapoftul 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-finante,
administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturS, gospoddrire comunald, protedia mediului
gi turism inregistrat sub nr. 44CL din 28.06.2018;
- Contractul de v6nzare-cumpdrare mas6 lemnoas5 pe picior pentru cantitatea de 996 mc nr" 519
din data de 29,01.2018 incheiat cu S.C. KARLSBERG PROD SRL, ca urmare a negocierii din data de
29.01.2018, prelungit prin Actul additional nr. 1 din 25.05,2018;
- Contractul de vAnzare-cump5rare mas5 lemnoasd pe picior pentru cantitatea de 191 mc nr. 4002
din data de 21.06.2018 incheiat cu S.C. KARLSBERG PROD SRL, ca urmare a licitaliei din data de
15.06,2018;

-

Actele de punere in valoare nr. 1328120-SV-16097865, 1328073-SV-16097865, 1328097-SVFigele partizilor privind
pretul de APV, Adresa nr. 3283 din 126.06.2018 a Ocolului Silvic Bucovina 9i Decizia nr. 171 din
14,06.2018 a Gizii Forestiere Suceava;
- dispoziliile at. 59 alin. (6) fi (10) din Legea nr. 4612008 - Codul Silvic, republicatd, cu
modificSrile 9i complet5rile ulterioare;
In conformitate cu dispoziliile art. 4, art. 6 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 44, art.45 alin. (1) si
- (13) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public5,
(11)
alin.
prin
aprobat
Hotdr6rea Guvernului nr. 7 t5 I 20t7 ;
In temeiul dispoziliilor aft. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.2L5l200t a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gicomplet5rile ulterioare,
16097865,1328090-SV-16097865,13228057-SV-16097865,1328144-SV-16097865,

norAnAgrr:

Att.1. Se aprob5 valorificarea cantitSlii de 603 mc volum brut masS

lemnoasS, produse
accidentale I, produse accidentale II 9i produse de igienS pentru anul de produclie 2018, din fondul
forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publicd a comunei Straja, jud. Suceava, in baza Actelor
de punere in valoare nr. 1328120-SV-16097865, 1328073-SV-16097865, L328097-SV-16097865, 1328090SV-16097865, 13228057-SV-16097865, 1328144-SV-16097865, intocmite de Ocolul Silvic Bucovina, prin
urm5toarele modalitSli :
a) negociere ca "masa lemnoas5 pe picior", potrivit dispoziliilor art. 44 din H.G.R, nr. 715120t7 cu
S.C. KARLSBERG PROD SRL partizile nr. 1328120 9i 1328073, av6nd o cantitate brut5 de 309 mc
suprapuse peste partizile contractate de acest operator economic prin contractul de vSnzare cumpdrare nr.
519 din 29,01,2018 gicontractulde vAnzare cump5rare nr. 4002 din 21,06.2018;

b) vSnzare direct5 ca "lemn fasonat" pentru consumul propriu al persoanelor fizice, potrivit
dispozitiilor art. 45 alin. (1) Si (11) din H.G.R. nr. 7L512017 partizile nr. 1328097, 1328090, 1328057 9i
1328144, av6nd o cantitate brutd de 294 mc.
Att.2. (1) Negocierea cantit6tii de 309 mc prevdzute Ia art. 1 lit. a) se face de cStre o comisie de
negociere numit5 prin act administrativ al Primarului comunei Straja.
(2) Prelul masei lemnoase se stabilegte prin negociere cu respectarea prelurilor de
referin!5 aprobate prin Decizia RNP nr. 535120L7 9i nu poate fi mai mic decSt prelul de APV.
(3) Operatorul economic va depune la comisia de negociere o cerere de inscriere, la care
va anexa urm5toarele documente:

a) documentul de inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerlului sau, dupE
caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul operatorilor economici str6ini;

b) certificatul constatator privind

operatorul economic,

in original,

sau copie conformS

cu

originalul, eliberat de oficiul registrului come(ului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informatii
extinse despre acesta, solicitate de organizator prin seruiciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile
calendaristice inainte de data negocierii;

c) declaratia pe propria r5spundere a reprezentantului legal al operatorului economic cE nu are
datorii restante fald de administratorii fondului forestier proprietate publicS a statului, respectiv fat5 de
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publicd a unitStii administrativ-teritoriale, dupS
cazr precum gi faptul cE asociatul unic/niciunul din asociatii operatorului economic nu este asociat la niciun
operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante fatS de administratorii fondului
forestier proprietate public5 a statului, respectiv fatS de proprietarul/administratorul fondului forestier
proprietate publicS a unitdtii administrativ-teritoriale, dupE caz;
d) certificatul de atestare pentru lucr6ri de exploatare forestier5 al operatorului economic, valabil,
anexa acestuia completat5 la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semn6tura
reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de
autoritatea de resoft din Rom6nia, in cazul operatorilor economici str5ini; acest document trebuie
prezentat de cdtre operatorii economici care sunt atestali pentru activitatea de exploatare forestier6 in
copie conform5 cu originalul gi numai in cazul licitatiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei
lemnoase;

e) declaratia pe propria r5spundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenta/neapartenenla la un grup de operatori economici, a5a cum este definit la art. 1 lit. h);
f) declaratia pe propria rdspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
situalia complet6rii la zi a atestatului de exploatare gi a cazierului tehnic de exploatare; in cazul in care
atestatul de exploatare nu este completat la zi, in declaratie se vor mentiona volumul de mas6 lemnoasS
adjudecatS/cumpEratd direct/achizilionatd pentru prest5ri servicii gi neoperat6 in anexd, precum gi
vAnz5torul;

g) declaratia prevdzut5 la art. B alin. (2);
h) dovada achitSrii garantiei de contractare in sum5 de 2.247 lei reprezent6nd 5olo din valoarea
volumului de masa lemnoas5 supus5 negocierii.
Att.3. (1) VAnzarea directi a lemnului de foc gi a lemnului rotund 9i despicat de lucru cu
diametrul la capatul gros de maximum 24 cm se face c6tre persoane fizice pe baza cererilor depuse la
Primdria Straja in volum de maximum 10 mc/an/familie.
(2) V6nzarea directi a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de
persoane fizice pe baza cererilor depuse la Prim6ria Straja:
face
c5tre
24 cm se
a) in volum de maximum 10 mc, pe baza autorizatiei de construdie, in vigoare;
b) in volum de maximum 10 mc/an/familie, pentru nevoi proprii.
Lemnul de lucru fasonat cumpSrat in conditiile de mai sus nu poate face obiectul comercializbrii
c5tre alte persoane fizice sau juridice.
(3) Se arobS prelul pentru v6nzarea directS a masei lemnoase fasonate:
a) 85 lei/mc pentru lemnul de foc;
b) 220 lei/mc pentru lemnul de lucru.
Art.4. Se aprobi modelul cadru al contractului de vanzare - cump6rare a masei lemnoase pe
picior, conform Anexei, care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.
Aft.s. Se imputerniceste primarul comunei Straja, jud. Suceava, pentru semnarea contractului de
vanzare - cump6rare a masei lemnoase pe picior.
Art.6. Sumele rezultate din v6nzarea masei lemnoase se constituie venit la bugetul local al
comunei Straja, jud. Suceava.

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinleaz5 primarul comunei Straja,
jud. Suceava.

-

Art.8. Prezenta hotir6re

se comunici la:
Institutia Prefectului-jud. Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava

Ocolul Silvic Bucovina;
S.C. KARLSBERG PROD SRL

Afigare publicS.

CONTRASEMNEA.

Secretarul cd

P5triucean

Straja, 28.06.2018
Nr. 26

Lll.i.

Anexi

Ia HotirSrea

nr. 2612018
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I.PARTILE CONTRACTANTE
1.
Comuna
reprezentatS prin

SEaja,

........,,.....

sediul
deschis la
.... , in calitate de vinzdtor,

cu

s.c.

2.

cu

,

cont

cod fiscal

sediul in

.,,....,,cont

calitate de cumparator,

au incheiat urmitorul contract.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezintb v6nzarea, respectiv cump5rarea 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 rezulti din
actele de punere in valoare nr. .....,...........
intocmite de
III.PRETUL CONTRACTULUI

Pretul vinzdrii este

de.....

lei, conform

procesului- verbal

al

negocierii

nr,

........,.....,.....din data

IV.MODALITATI DE PLATA
Suma total5 de..........,,.........., lei, reprezent6nd prelul vSnz5rii, se face anticipat, pdni la semnarea contractului de
vSnzare-cumpdrare pentru masa lemnoasi in contul vSnzStorului de cStre cumpbrdtor, in bazi facturilor fiscale emise de c5tre
vdnzdtor.

V.DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de ....,.. zile incepSnd de la data semndrii acestuia de citre pirli. prezenful confact poate fi
prelungit in situatii de for!5 majorS, de calamitSli naturale sau fenomene climatice care impiedicS desiSgurarea normall a procesului
de exploatare forestier6, constatate in conditiile reglementdrilor legale in vigoare, prin incheierea de acte adifionale.

vI.

oBLTGATTTLE VANZATORULUT
Vdnzdtorul se obligS:
sd predea masa lemnoas5 spre exploatare pe postate, dupi efectuarea pl5lii contravalorii acesteia;
si semneze contractul de vSnzare-cump5rare in termenul legal;
sA solicite emiterea autorizatiei de exploatare de cdtre Ocolul Silvic Bucovlna in favoarea cumpdrdtorului;

-

VII.OBLIGATIILE

-

-

CUM PARATORULUI

Cump5ratorul se obligS:
si achite contravaloarea masei lemnoase 9i sI prezinte instrumentele de platd care atest5 acest fapt;
si se prezinte la data stabiliti de v6nzdtor pentru semnarea contractului de vdnzare-cumpirare. Neincheierea contractului
de v6nzare-cump5rare in termenul legal din culpa exclusivS a operatorului economic airage anularea negocierii pentru
masa lemnoasl respecUvl Si pierderea garantiei de contractare aferente;
sI oblind autorizalia de exploatare de la Ocolul Silvic Bucovina in cel mai scurt timp;
se execute lucrarile de exploatare forestiera cu respectarea tehnologiei de recoltare, colectare 9i de transport al lemnului
din pidure, astfel inc6t s5 nu producb degradarea solului, a drumurilor forestiere, distrugerea sau vltlmarea semintisului
utilizabil, precum 5i a arborilor nedestinati exploatlrii, peste limitele admise de normele tehnice;
sd exploateze masa lemnoasS in termenele 9i in condiliile prevlzute in autorizalia de exploatare;
este responsabil pe toatd durata exploat5rii pentru prejudiciile produse in cuprinsul parchetului gi drumurilor auto forestiere
pe care circulS;
sE respecte prevederile legilor privind Protedia Mediului inconjuritor, referitoare la:
utilizarea corespunzltoare a drumurilor de orice categorie pe care transportd material lemnos;
protejarea cursurilor de ap5 din perimetrele forestiere in care igi desfSgoarS activitatea;
evitarea depozitdrii masei lemnoase in albia pSraielor, pe taluzele acestora, pe platformele drumurilor de acces
sau amprizele acestora;

o
o
o
o

asigurarea 5i depozitarea carburantilor in locuri special amenajate, fdrS a afecta calitatea apei Si conditiile de

mediu;
nu cesioneze contractul de vSnzare-cumplrare;
sE predea v6nz5torului amplasamentul de exploatare dupS stingerea tuturor obligatiilor contractuale.

sI

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
cumpSrdtorului. 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 seryicii, respectiv cumpiratorului de masa
lemnoasS pe picior.

.

Neinceperea exploatarii masei lemnoase in termenul stabilit, cu exceptia cazurilor de forta majora, duce la rezilierea
neconditionata a contractului si plata de daune interese de catre cumparator. In acest caz cumpdrStorul pierdb garanlia
de bun5
executie.
^
In cazul in care colectarea lemnului presupune traversarea terenurilor apa(inand altor proprietari, aceasta se va face cu
plata servitutii de trecere 5i, dupb caz, a despegublrilor stabilite prin inlelegerea p5riilo;. DacS
aceastd tondilie nu poate fi indepliniti,
contractul inceteazS de drept.

rx.FoRTA MATORA
Fo(a majorS este cea definitS si prevdzutd de legislalia in vigoare.
Forta majora/calamitd-Ule naturale gi fenomenele climatice care impiedicS desfSgurarea normalS a procesului
de exploatare
forestierS, inregistrate in SUMAL potrivit reglementSrilor legale exonereaza partile contrjctante 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 drepfurile
ce li se

cuveneau paftilor pana la aparitia acesteia.

Partea 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 fofta majora actioneaza sau se estlmeaza 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 contrac! fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde
celeilalte

.

daune-interese.

Nu este considerat forta majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligatiilor uneia din parti.

X. REZILIEREA CONTRACTULUI
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre p5(i d5 dreptul p5(ii lezate de
a cere
rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
Abandonarea masei lemnoase in parchet dupl sau inaintea (30 de zile calendaristice, cu excepfia cazurilor de fo4b
majord)

expirbrii termenului legal de.exploatare, atrage dupS sine rezilierea contractului de c5tre vSnzdtor, acista devenind proprietar
cu
drepfuri depline asupra masei lemnoase ramase neexploatate iar cumplratorul pierde gl garanlia de buni executie.
contractul poate fi reziliat de cdtre vSnzdtor, in mod unilateral, in cazul in caie:
a) cumplr5torul abandoneazb lucrdrile pe o perioadS mai mare de 10 zile calendaristice, cu exceptia situaliilor de fo1.gi majorl;
b) cumpdrStorul taie ilegal arbori din suprafata aferentl partizii contractate sau din fondul forestier administrat Oe vdnza[or;
in acest
caz, pe l6ngd rezilierea contractului se aplicb sancliunile legale;
c) cumptrritorul nu lichideazi in termen parchetul;
d) cumpdrdtorul nu constituie cautiunea pdn5 la data prevSzut5 pentru autorizarea partizilor;
contractul poate fi reziliat de cumpbrdtor, in mod unilateral, in cazul in care:
a) nu a fost ellberatS autorizalia de exploatare;
b) nu asigur5 accesibilitatea 5l practicabilitatea drumurilor auto forestiere, bloc8nd astfel fluxul tehnologic de exploatare gi transportul
masei lemnoase a cumpSrStorului, pentru o perioadl mai mare de 30 zile calendaristice.
Rezilierea mentionatS mai sus se poate face numai dupS notificarea prealabilS a vanzltorului, cu 15 zile inainte de data

rezilierii contractului.
Rezilierea totalS sau parlialS a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaliilor deja scadente intre pi(i.
Prevederlle alineatului precedent nu sunt de naturl s5 inlSture rispunderea p54ii -aie, din vina sa, a determina[incetarea
contractului.
Rezilierea contractului nu impiedicl executarea garantiilor constituite de c6tre cumpSr|tor ?n favoarea vSnz5torului, in cazul
neachitarii obligatiilor restante (valoarea masei lemnoase, penalitdli de int6rziere, etc.).
Prezentul contract inceteaz5, de drept, in urmltoarele cazuri:
a) la data expirlrii duratei.prev5zuti la Capitolul V, respectiv in actele aditionale incheiate in acest sens, precum si in cazul
in care nu poate fl asigurat accesul la parchet in condiliile art. 67 din Legea nr. 46i2008, republlcatS, cu modificiiile si comptetlrile
ulterioare;
b) partida contractatd este amplasatd pe o suprafa!5 de fond forestier retrocedatl ulterior incheierii prezentului contract iar
exploatarea masei lemnoase contractatS nu mai este posibill legal;
c) cSnd cumpSr5torul nu ridic5 autorizalia de exploatare in cel mult 3 zile de la emitere. in acest caz cumpSrStorul pierde
garantia de buni execulie.

-

Incetarea contractului nu inlSturi obligativitatea executlrii, de oricare din

incetirii acestuia.

p;(i,

a obligafiilor scadente

pini in momentul

XI. REGLEMENTARI APLICABILE CONTMCTULUI:
Contractul va fi interpretat conform legilor din RomSnia.
Prezentul contract se completeazd cu prevederile actelor normative in vigoare pe perioada derulirii acestuia.
Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face, in scris, cu acordul comun al ambelor p5rfi, prin incheierea de
acte aditionale.

XII.LITIGII
Eventualele litigii nascute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila, in caz
contrar ele vor fi de competenta instantei de drept comun.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cSte unul pentru fiecare parte semnatari.

vAnzAron,

cUMPARATO&

.\

