ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind valorificarea prin vanzare a 318 m.c. volum brut masă lemnoasă pe picior,
din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei
Straja, jud. Suceava, şi în administrarea Ocolului Silvic Bucovina
Consiliul local al comunei Straja, jud. Suceava,
Având in vedere:
- Expunerea de motive, a primarului comunei Straja, jud. Suceava, dl. Juravle Vasile
înregistrată sub nr. 452 din 30.01.2015;
- Rraportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr. 453
din 30.01.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub nr. 454 din 30.01.2015;
- Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin H.G. 85/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii nr. 46 din 27.12.2008 privind aprobarea încheierii contractului de
administrare a suprafeţei de 258,90 ha teren cu vegetatie forestiera proprietate a comunei
Straja cu Asociaţia Proprietarilor de Păduri din Bucovina, prin Ocolul Silvic Bucovina;
- Hotărârea nr. 5 din 3.02.2015 privind privind aprobarea volumului maxim de masă
lemnoasă ce se poate recolta în anul 2015 de pe suprafaţa de fond forestier, proprietate publică
a comunei Straja, stabilirea destinaţiei volumului de masă lemnoasă recoltat şi a modului de
exploatare;
- Actele de punere în valoare nr. 782505-SV-16097865 din 5.01.2015, nr. 782515-SV16097865 din 8.01.2015, nr. 787844-SV-16097865 din 26.01.2015 întocmite de către
administrator - Ocolul Silvic Bucovina;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă valorificarea prin vânzare a 318 m.c. volum brut masă lemnoasă
pe picior, din cota alocată pentru anul de producţie 2015, produse accidentale şi de igienă, din
fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud.
Suceava, şi în administrarea Ocolului Silvic Bucovina.
(2) Vânzarea cantităţii prevăzute la alin. (1) se va face prin organizarea unei
licitaţii publice deschise cu preselecţie, iar ofertele se vor face în plic închis.
(3) Valorificarea se va realiza în baza Actelor de punere în valoare 782505-SV16097865 din 5.01.2015, nr. 782515-SV-16097865 din 8.01.2015, nr. 787844-SV-16097865
doin 26.01.2015, întocmite de către administrator - Ocolul Silvic Bucovina.
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lei/mc masă lemnoasă pe picior.
(2) Se împuterniceşte primarul comunei Straja, jud. Suceava, să emită
Dispoziţia privind constituirea comisiei de preselecţie şi a comisiei de licitaţie pentru valorificarea
prin vanzare a cantitatii de 318 mc volum brut masă lemnoasă pe picior.
Art. 3. (1) Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu
preselecţie a masei lemnoase prevăzută la art. 1, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă modelul cadru al contractului de vanzare - cumpărare a masei
lemnoase pe picior, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se împuterniceşte primarul comunei Straja, jud. Suceava, pentru semnarea
contractului de vanzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior.
Art. 4. Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase pe picior prevăzută la art. 1 se
constituie venit la bugetul local al comunei Straja, jud. Suceava.
Art. 5. Cu ducerea la 'îndeplinire a prezentei hotarari, se încredinţează primarul comunei
Straja, jud. Suceava.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:
Institutia Prefectului- jud. Suceava;
- Primarul comunei Straja, jud. Suceava;
- Ocolul Silvic Bucovina
- Afişare publica.

Straja, 3.02. 2015
Nr. 6

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 6/2015
CAIET DE SARCINI
pentru valorificarea prin vânzare a cantităţii de 318 m.c .volum brut
masă lemnoasă pe picior
l.OBIECTUL VÂNZĂRII
Obiectul vânzării il constituie cantitatea de 318 m.c. volum brut masă lemnoasă pe picior,
produse accidentale şi de igienă (298 m.c. volum net), constituită în trei partizi, din fondul forestier
aflat pe raza comunei Straja, proprietatea publică a comunei Straja, jud. Suceava, si in
administrarea Ocolului Silvic Bucovina.
Structura masei lemnoase pe picior ce face obiectul vânzării se regăseşte în Actele de
punere în valoare nr. 782505-SV-16097865 din 5.01.2015, nr. 782515-SV-16097865 din
8.01.2015, nr. 787844-SV-16097865 din 26.01.2015, întocmite de administrator - Ocolul Silvic
Bucovina.
în situaţia în care agenţii economici îşi manifestă intenţia de a viziona masa lemnoasă pe
picior care face obiectul valorificării prin vânzare, aceştia vor depune în acest sens o solicitare
scrisă la sediul Consiliului Local Straja, jud. Suceava. Pe baza solicitărilor se va organiza
programarea vizionărilor care va fi comunicată tuturor solicitanţilor. Partizile pot fi verificate de
către ofertanţi împreună cu personalul silvic angajat al Ocolului Silvic Bucovina, anterior
preselecţiei, conform programării stabilite. Personalul silvic delegat va întocmi un proces - verbal
însuşit de către toţi agenţii economici care s-au prezentat în teren.
2.PROCEDURA DE VANZARE
Vânzarea masei lemnoase pe picior prezentată la punctul 1 a fost aprobată de Consiliul
Local al comunei Straja, prin Hotărârea nr. 6 din 3.02.2015. Cantitatea de masa lemnoasă a fost
stabilită prin APV nr. 782505-SV-16097865 din 5.01.2015, nr. 782515-SV-16097865 din 8.01.2015,
nr. 787844-SV-16097865 din 26.01.2015 întocmite de către administrator - Ocolul Silvic Bucovina,
constituită în trei partizi, astfel:
1. Partida nr. 1302/782505 - produse de igienă, u.a 194AB, 195BD, 196AD, 197ADE,
volum brut 183 m.c.: lemn lucru -103 m.c., coajă - 1 0 m.c, lemn foc - 70 m.c;
2. Partida nr. 1303/782515, produse igienă, u.a. 195AG, 196BF, volum brut 17 m.c.: lemn
lucru- 8 m.c., coajă - 1 m.c., lemn foc - 8 m.c.;
3. Partida nr. 1319/787844, produse accidentale I, u.a. 194A, 196A, 197AE, 198AD, 202B,
volum brut 118 m.c.: lemn lucru - 98 m.c., coajă - 9 m.c., lemn foc - 11 m.c. .
Procedura de vânzare este licitaţie publică deschisă cu prezentarea ofertelor scrise în plic
închis si sigilat.
Se licitează pe total cantitate de 318 m.c. constituită în cele trei partizi, cu respectarea
prevederilor Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publica către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004.
3.ELEMENTE DE PRET - GARANŢII
Preţul de pornire al licitatiei este de 130 lei/mc, volum brut - 318 m.c., coajă - 20 m.c.,
volum net - 298 m.c. (se exclude coaja lemnului de lucru, conform art. 10 alin. (3) lit. a din
Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate
publica către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004). Valoarea de începere a licitaţiei
pentru întreaga cantitate este de 38.740 lei. Documentaţia întocmită în vederea vânzării (caietul de
sarcini, actele de punere in valoare) se pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul Consiliului Local
Straja, jud. Suceava (in format electronic), sau la sediul Consiliului Local Straja, jud. Suceava (pe
suport hârtie).
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contul R088TREZ59521360250XXXXX, deschis la Trezoreria Rădăuţi - Comuna Straja, CF
4441360, după admiterea la preselecţie, până cei târziu data de 16 februarie 2015, inclusiv.
Dovada privind achitarea taxei de participare se depune o dată cu oferta de preţ.
Garanţia de participare la licitaţie este de 1.937 lei şi reprezintă 5% din preţui de pornire
pentru întreaga cantitate. Garanţia de participare va fi restituită integrai tuturor participanţilor, cu
excepţia ofertantului care a fost declarat câştigător, în termen de o zi lucrătoare, în baza unei
cereri întocmite în acest sens.
Garanţia de participare va fi achitată, în mod distinct, în contul nr.
R002TREZ5955006XXX001544, deschis la Trezoreria Radauti - Comuna Straja, CF 4441360 sau la
casieria institutiei organizatoare numai pentru sume mai mici sau egale cu 5000 lei, până cel târziu
data de 16 februarie 2015, inclusiv.
Dovada privind constituirea garanţiei de participare se depune o dată cu oferta de preţ.
Pentru ofertantul declarat castigator al licitatiei, garanţia de participare se consideră ca
plată parţială din valoarea totală a masei lemnoase.
Revocarea ofertei depuse de către ofertantul declarat câştigător, refuzul acestuia de a
achita preţul convenit sau de a încheia contractul de vanzare - cumparare in termen de 10 zile
lucrătoare de la data încheierii procesului verbal al licitaţiei, conduce la pierderea garanţiei de
participare.
Ofertantul declarat câştigător va trebui să depună în contul emitentului autorizaţiei de
exploatare, anterior emiterii acesteia, o garanţie echivalentă cu 5% din valoarea totala a masei
lemnoase adjudecate, în scopul acoperirii cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de
exploatare, in conformitate cu Legea nr, 46/2008 (Codul Silvic). Suma depusă în acest scop va fi
restituită integral cumpărătorului la finalizarea lucrărilor de exploatare şi reprimirea parchetelor
respective, în situaţia în care nu există prejudicii de exploatare.
Ofertantul declarat câştigător va achita integral contravaloarea masei lemnoase, în contul
nr. R016TREZ59521330250XXXXX pâna la data semnării contractului de vanzare - cumparare.
Semnarea contractului de vânzare-cumpărare se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de
la data licitaţiei.
La semnarea contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte documentele financiar contabile care să ateste efectuarea plăţii.
4.PRESELECŢIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE
Preselectia agenţilor economici care doresc sa participe la licitaţia de masă lemnoasă pe
picior se va desfăşura la sediul Consiliului Local Straja, jud. Suceava, în data de 13.02.2015,
începând cu ora 11,00.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici interesati trebuie sa depună, la registratura
Consiliului Local Straja, până la data de 12.02.2015, inclusiv, documentaţia de preselecţie, care
cuprinde:
- cerere de înscriere la licitaţia de masă lemnoasă pe picior (original);
- certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original şi copie);
- certificat constatator eliberat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura (original);
- scrisoare de bonitate financiară bancară;
- atestatul de exploatare completat la zi (original şi copie);
- cazierul tehnic de exploatare (original şi copie după coperta superioară şi prima pagină, chiar
dacă nu prezintă înscrisuri);
- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat, valabil ca termen,
eliberat de organul fiscal competent (Direcţia Generală a Finanţelor Publice), precum şi certificatul
fiscal eliberat de institutia abilitată din localitatea de reşedinţă a ofertantului (original);
- împuternicire (procură) acordată reprezentantului desemnat să participe la licitaţie (original),
precum si copia actului de identitate.
Consiliul Local Straja, are obligaţia de a nu primi la licitaţie agenţii economici care nu au
depus în termen toate documentele solicitate.
Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte
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de preselecţie se afişează la sediul institutiei, în aceeaşi zi.
Agenţii economici participanţi la preselecţie, care consideră că au fost respinşi din motive
neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile HG nr. 85/2004, pot face contestatie în
scris, pe loc. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, va soluţiona contestaţia în termen de
doua zile lucrătoare de la data depunerii ei.
5. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
Agenţii economici admişi la licitaţie în urma preselecţiei vor depune ofertele de preţ scrise,
în plic închis şi sigilat. Plicul cu oferta scrisă se introduce în alt plic care se depune de către
reprezentantul agentului economic la registratura Consiliului Local Straja, până la data de
16.02.2015, inclusiv, cu menţiunea „Pentru licitaţia din data de 17.02.2015 - valorificare masă
lemnoasă pe picior". Ofertele sosite la sediul institutiei noastre după data stabilită se restituie
ofertantului, prin poştă, nedesigilate.
O data cu depunerea ofertelor de preţ, ofertanţii vor prezenta dovezile privind achitarea
taxei de participare şi constituirea garanţiei de participare.
Licitaţia se va desfasura în sala de şedinţe a Consiliului Local Straja, jud. Suceava în data de
17.02.2015, începând cu orele 11,00. Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de
licitatie.
In ziua si la ora stabilite pentru începerea licitatiei, în cazul în care sunt minimum doi
participanţi la licitatie, preşedintele comisiei de licitatie anunţă obiectul licitaţiei, face prezentarea
participanţilor la licitaţie şi prezintă numerele de înregistrare ale plicurilor sigilate, conţinând
ofertele agenţilor economici atestaţi şi admişi la licitaţie.
Comisia de licitaţie verifică dacă agenţii economici care au depus oferte în plic au achitat
garanţia de participare şi taxa de participare la licitatie.
Ofertele agenţilor economici care nu fac dovada achitării garanţiei de participare şi a taxei
de participare nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi deschise.
Comisia de licitatie verifică dacă toate ofertele au fost depuse in termenul stabilit.
Comisia de licitatie desigilează plicurile şi se citesc ofertele.
Se iau in considerare ofertele care consemnează un pret exprimat în lei/mc si care este mai
mare sau egal decât/cu preţul de pornire de 130 lei/mc masa lemnoasă pe picior.
Pentru ca masa lemnoasă să poată fi adjudecată, trebuie sa existe cel puţin două oferte
valabile.
Se consideră câştigătoare oferta agentului economic care a oferit cel mai mare pret.
In cazul in care exista ofertă câştigătoare, egală, din partea a doi agenţi economici, masa
lemnoasa se declara neadjudecată şi se va organiza o noua licitaţie.
Comisia de licitatie are obligaţia de a încheia un proces - verbal al licitaţiei care va fi semnat
atât de către membrii comisiei de licitatie, cat si de participanţi.
Agenţii economici participanţi la licitaţie, care consideră că au fost respinşi din motive
neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile HG nr. 85/2004, pot face contestatie în
scris, pe loc. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, va soluţiona contestaţia în termen de
doua zile lucrătoare de la data depunerii ei.
6. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE
Exploatarea masei lemnoase poate începe numai după contractarea exploatării masei
lemnoase, prin prestaţie de servicii, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predarea pe bază de
proces verbal a parchetului.
Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face pe baza actului de punere
în valoare, autorizaţiei de exploatare întocmindu-se procesul verbal de predare-primire a
parchetului.
în vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării
solului, valorificării integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte:

a) exploatarea masei lemnoase se vo face pe postaţe delimitate pe teren de către—
delegatul ocolului silvic şi prestator în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic
sau pe ua.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;
b) se vor doborî şi exploata numai arborii marcaţi aferenţi actului de punere în valoare şi
care au fost predaţi pe teren cu ocazia predării -primirii parchetului;
c) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;
d) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
e) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
f) tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;
g) doborârea arborilor se va face în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau
artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu
producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi ;pe pantele cu înclinare mai mare
de 10 grade , această operaţiune se execută cu vârful arborilor la deal, ori pe curba de
nivel.
h) tăierea arborilor se face căt mai de jos, astfel încât înălţimea cioatei, măsurate în partea
din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;
i) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici
dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
j) lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros;
k) se vor coji integral cioatele de molid şi pin şi se vor curela la celelalte specii de
răşinoase;
I) colectarea materialului lemnos se va face, numai pe traseele autorizate, materializate
pe teren cu vopsea sau var la predarea parchetului;
m) arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu
împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;
n) se interzice colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente,
precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă pentru a se preveni degradarea
traseelor;
o) se vor scoate din parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare,
întreaga masă lemnoasă comerciabilă (de la 2 cm grosime în sus) şi se vor strânge
resturile de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri sub 2 cm grosime, zoburi, lemn
putregăios, .e.t.c.) în grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor cu seminţiş.
p) La terminarea lucrărilor de exploatare prestatorul este obligat să execute nivelarea
căilor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului;
q) Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. Corhănitul va fi
admis numai în condiţii în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcaţi, seminţişului
natural utilizabil şi solului;
r) La tăierile rase în crâng şi substituiri - refaceri, recoltarea arborilor se face la rând,
inclusiv a nuielişurilor estimate prin suprafeţe de probă;
s) Arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează cu prioritate înaintea începerii
exploatării parchetului;
t) Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi;
u) Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare
nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze
imediat şeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca aceşti arbori, după caz,
să se doboare sau fasoneze. înlocuirea acestora cantitativ şi calitativ se face prin lăsare
în imediata apropieje de arbori sănătoşi, echivalenţi ca volum şi specie, aleşi din rândul
arborilor marcaţi. în cazul prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilităţi de
înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată se va marca, se va întocmi APV, se va exploata şi
se va înregistra în evidenţa contabilă la partida respectivă (prejudicii inevitabile);
- pentru arborii vătămaţi care puteau fi evitaţi prin aplicarea în mod
corespunzător a tehnologiei de doborâre şi colectare, se vor aplica prevederile
legislaţiei în vigoare (Legea 171/2010) ;

-

pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi ncmarcoţi, care nu constituie—
prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără
drept;
Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de operatorul
economic prestator al seviciilor de exploatare, iar predarea - primirea spre exploatare a
parchetului se va face cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatării în
autorizaţia de exploatare;
în procesul verbal de predarea-primirea parchetului, în afara datelor prevăzute de
formularul tip, se vor menţiona în mod expres numărul arborilor marcaţi şi cuprinşi în APV,
numărul ciocanului de marcat şi vopseaua folosită pentru marcarea arborilor ce urmează a se
exploata. în cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior
(produse principale, secundare, de conservare) - partizi amânate prin precomtare, cu ocazia
predării parchetului se va atenţiona prestatorul asupra prezenţei acestor arbori, menţionându-se în
procesul verbal de predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care aceştia au fost marcaţi.
Totodată dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat se vor preda arborii de limită după
specii şi diametre. Eventualele obiecţiuni legate de cantitatea şi calitatea masei lemnoase se vor
lămuri cu ocazia predării-primirii parchetului.
7. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS-APROPIAT A PARCHETULUI
a) Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi amplasarea
lor în teren, se face de comun acord între prestator şi ocolul silvic, tinându-se seama de
posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi interesele generale de gospodărire a
pădurii, (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea
vânatului etc);
b) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi munte se vor
amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se
realizează de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a
taluzurilor.
c) Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de
grade.
d) Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de către şeful ocolului silvic.
e) După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul
este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe
(funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren
în interesul gospodăririi silvice;
f) Drumurile de scos-apropiat şi cele de transport prin pădure, care se deteriorează din
vina prestatorului, se vor nivela şi repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitent cu
lucrările de scos-apropiat; se interzice colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului
lemnos pe drumurile forestiere;
g) în pădurile de codru, la tăierile cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara
porţiunilor cu seminţiş;
h) In pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau
vătămarea seminţişului, ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare în
limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş, prevăzută în procesul verbal de predare
a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi cel mult 12%
în cazul tăierilor definitive sau de racordare;
i) Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzurile drumurilor
existente se efectuează după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de
către ocolul silvic.
j) Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la
expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaşi şi netăiaţi,
de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a
suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care
a fost transportat lemnul;

k) Amplasarea platformelor—primare,—necesare—efectuării—operaţiilor de—secţionat,—
manipulat, stivuit etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare,
mărimea acestora fiind de până ia 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de
transport permanente şi de maxim 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalaţii de
transport permanente.
8. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET
Prestatorul, ca agent economic de exploatare este obligat:
a) Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare
aprobată de ocol;
b) Să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare
lucrărilor ce se execută;
c) Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în sarcina
unităţii prestatoare de servicii;
d) Să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos.
9. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE
Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei,
însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către
personajul împuternicit.
în vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune
controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunţând cu cel puţin 3 zile înainte prestatorul.
Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare este
obligat să prezinte autorizaţia de exploatare, procesul verbal de preda re-primi re a parchetului,
documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi
transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de
respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.
în cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control
la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit,
această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este
amplasat parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale. în această situaţie procesul
verbal de control încheiat, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare.
La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice în prezenţa
delegaţilor unităţii prestatoare, verifică temeinic pe teren, parchetul respectiv, procedând la
reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini.
10. DOSPOZIŢII FINALE
Odată cu primirea prezentului caiet de sarcini prestatorul confirmă că a luat la cunoştinţă
de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţie.
Operatorul economic prestator al serviciilor de exploatare a masei lemnoase va respecta cu
stricteţe prevederile instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare,
scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile legislaţiei in vigoare
privind exploatarea masei lemnoase.
Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite
de către ofertanţi.
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local
Straja, nr. 6 din 3.02.2015.

Anexa nr. 2 îa Hotărârea nr. 6 / 2015

MODEL CADRU DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
MASA LEMNOASA PE PICIOR

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. COMUNA STRAJA , judeţul SUCEAVA , comuna STRAJA , cod poştal 727495
telefon/fax
0230/576947,
0230/576947
,
cod
fiscal
4441360,
cont
RO16TREZ59521330250XXXXX deschis la Trezoreria Mun. Radauti, reprezentată prin dl. Jura vie
Vasile - Primar, în calitate de vânzător,
2. S.C
virament
la
Comerţului sub numărul
reprezentata prin
au incheiat următorul contract
II.

cu sediul în
, înregistrata la
, cod fiscal
in calitate de cumpărător,

, cont
deschis
Registrul

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezinţi vânzarea, respectiv cumpărarea unei cantitati de 318
m.c. volum brut masa lemnoasa pe picior, constituită în trei partizi (volum net 298 m.c.),
proprietatea comunei Straja, jud. Suceava, avand o structura dimensionala asa cum rezultă din
actele de punere în valoare nr. 782505-SV-16097865 din 5.01.2015, nr. 782515-SV-16097865
din 8.01.2015, nr. 787844-SV-16097865 din 26.01.2015 întocmite de către administrator Ocolul Silvic Bucovina.
Cumpărătorul se obligă să preia, să exploateze şi să transporte masa lemnoasă pe picior
în conformitate cu sarcinile asumate în prezentul contract şi să plătească vânzătorului preţul
contractului.
III.

PREŢUL CONTRACTULUI
Preţul acestei vanzari este de

nr
IV.

lei, conform procesului- verbal al licitatiei

din data de
MODALITATI DE PLATA

Suma totală de
plata nr
/
participare);

lei, reprezentând preţul vânzării, a fost achitată cu ordinul de
si cu ordinul de plata nr
/
(garanţia de

1

V. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de
părţi.

zile începând de la data semnării acestuia de către

VI. OBLIGATULE VANZATORULUI
Vânzătorul se obligă:
VII.

sa predea cumpărătorului amplasamentul de exploatare, încheind în acest sens un
proces - verbal de predare - primire;
sa solicite emiterea autorizaţiei de exploatare de către Ocolul Silvic Bucovina în favoarea
cumpărătorului.
OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul se obliga
-

-

sa obţină autorizaţia de exploatare de la Ocolul Silvic Bucovina în cel mai scurt timp;
sa înceapa exploatarea masei lemnoase cu parcelele dispuse de vânzător şi numai după
ce s-a asigurat ca normele legale privitoare la protectia muncii sunt respectate
intrutotul;
sa respecte tehnologia de exploatare si caile de colectare;
sa execute lucrările de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de
prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializării , a calitatii terenului si
sa respecte cu strictete prevederile din Caietul de sarcini, tehnologia de exploatare si
caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare;
sa exploateze masa lemnoasă în termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Respectarea normelor privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si
stingerea incendiilor, precum si a altor norme prevăzute de legislaţia in vigoare, pe tot timpul
exploatarii masei lemnoase ce face obiectul acestui contract, cade in sarcina cumpărătorului. In
conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, comunicarea,
cercetarea si înregistrarea unor eventuale accidente de munca revine prestatorului de activitati
si servicii, respectiv cumpărătorului de masa lemnoasa pe picior.
Neînceperea exploatarii masei lemnoase in termenul stabilit, cu excepţia cazurilor de
forţa majora, duce la rezilierea necondiţionata a contractului şi plata de daune interese de către
cumpărător. In acest caz vanzatorul va retine 50 % din preţul vanzarii.
IX FORŢA MAJORA
Forţa majora exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
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Partea eonii actanld care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, in
termen de 5 zile si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri in vederea
limitării consecinţelor.
Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va acţiona pentru o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Nu este considerat forţa majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti.
X LITIGII
Eventualele litigii născute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor fi
rezolvate pe cale amiabila, in caz contrar ele vor fi de competenta instantei de drept comun.
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Pentru nerespectarea obligaţiilor prezentului contract, partea care se considera
prejudiciata poate solicita rezilierea contractului.
Prezentul contract inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:
-

la incheierea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase;
convenţia pârtilor;
in cazul in care starea de forţa majora face imposibila executarea.

Prezentul contract s-a Încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte semnatara.
Prezentul contract - cadru face parte integranta din Hotărârea Consiliului
Local al comunei Straja nr. 6 din 3.02.2015.
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