ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezilierii contractului incheiat cu Ocolul Silvic privat Fitionesti
pentru prestari servicii/lucrari silvice si reprezentare legala pentru paza padurii din
domeniul privat al comunei Caiuti si aprobarea incheierii unui nou contract cu
Ocolul Silvic privat Mereni
Consiliul Local al comunei Caiuti:
Avand in vedere:
- oferta pretului serviciilor si lucrarilor ce se executa de Ocolul Silvic Privat Mereni
inregistrata la unitatea noastra sub nr. 8399/10.09.2014;
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 8510/11.09.2014, prin care propune
aprobarea contractului de pază şi prestări servicii/lucrari silvice cu OCOLUL
SILVIC PRIVAT MERENI;
- Referatul d-lui viceprimar Orandaru Gabriel, inregistrat sub nr. 8511/11.09.2014;
prevederile art. 17 din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor;
- Prevederile art. 10, alin. (2) , lit. B si ale alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind
Codul Silvic;
-Prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, coroborat cu alin. (5), lit. „a” si in
temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă contractul de pază şi prestări servicii silvice, care se va încheia cu
OCOLUL SILVIC PRIVAT MERENI, avand valoarea lunara de 3500 lei fara T.V.A,
cheltuielile fiind divizate astfel:
-1800 lei/luna salariu pentru 1 post de padurar cu toate taxele legale;
-500 lei/luna – cota parte din salariul sefului de district;
-1200 lei/luna – elaborari APV, documentatii tehnice cultura, paza, protectia
padurilor, controale, deplasari, costuri de birou, raportari ITRSV , minister;
-5 lei/mc – punere in valoare-ocazional.
Cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materialelor pentru realizarea lucrarilor
de impaduriri, intretineri plantatii, degajari, curatiri, exploatarea materialelor lemnoase, a
lucrarilor de combatere a daunatorilor forestieri si a unor lucrari a caror necesitate rezulta din
aparitia unor situatii exceptionale, cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor silvice se
suporta de catre proprietar pe baza de deviz, ce se calculeaza conform normelor de timp

silvice actualizate conform salariului minim pe economie si se transmite proprietarului la
inceputul anului pentru insusire.
Art. 2. Se mandateaza primarul comunei Caiuti, d-l Durlan Iulian, legitimat cu CI
seria X.C., nr.767616, eliberat de Politia Onesti la data de 03.03.2011 pentru ca in numele si
pentru Comuna Caiuti sa semneze Contractul de pază şi prestări servicii/ lucrari silvice.
Art.3. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian- Constantin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 65/16.09.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru. La sedinta au participat
11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

Red. P.A.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR –
NR. 8510/11.09.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE
privind aprobarea rezilierii contractului incheiat cu Ocolul Silvic privat
Fitionesti pentru prestari servicii/lucrari silvice si reprezentare legala
pentru paza padurii din domeniul privat al comunei Caiuti si aprobarea
incheierii unui nou contract cu Ocolul Silvic privat Mereni
Avand in vedere obligativitatea proprietarilor de fond forestier de a
asigura paza si integritatea proprietatilor si avand in vedere prevederile
art. 17 din legea nr. 333/2003 care specifica:
“ Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de
vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al
produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de
transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de
profil, in formele prevazute de lege.”
Valoarea lunara a contractului este de 3500 lei, cheltuielile fiind divizate
astfel:
-1800 lei/luna salariu pentru 1 post de padurar cu toate taxele legale;
-500 lei/luna – cota parte din salariul sefului de district;

-1200 lei/luna – elaborari APV, documentatii tehnice cultura, paza,
protectia padurilor, controale, deplasari, costuri de birou, raportari ITRSV ,
minister;
-5 lei/mc – punere in valoare-ocazional. Restul lucrarilor silvice, asa
cum va fi prevazut si in contract se plateste pe devize de cheltuieli.
Fata de cele prezentate, rog aprobarea proiectului de hotarare.
Primar,
Iulian Durlan
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- VICEPRIMAR –
NR. 8511/11.09.2014

REFERAT
Subsemnatul Orandaru Gabriel, viceprimarul comunei Caiuti, va aduc la
cunostinta urmatoarele:
Avand in vedere desfiintarea Ocolului Silvic privat Fitionesti care avea in
paza suprafata de vegetatie forestiera detinuta de Primaria comunei Caiuti, si
anume 440.7 ha, am luat legatura cu reprezentantii Ocolului Silvic privat
Mereni, ce au fost interesati de incheierea cu unitatea noastra a unui contract de
prestari servicii/lucrari silvice si reprezentare legala pentru paza padurii din
domeniul privat al comunei Caiuti.
Vazand cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare,
anexand oferta pretului serviciilor si lucrarilor ce se executa de Ocolul Silvic
Privat Mereni.

Viceprimar,
Orandaru Gabriel

