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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2014 provenit 

din marcare de rărituri din pădurea proprietate publică a Comunei Suseni, situat în 
extravilanul satului Suseni şi destinaţia acestuia 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 
2014 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 1843/2014 a viceprimarului Comunei Suseni; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, precum şi Raportul compartimentului de specialitate nr. 1844/2014; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia; 
- Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase de către agenţii de fond forestier proprietate publică, către agenţii 
economici; 

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic; 
- poziţia nr. 206 din lista bunurilor aparţinând domeniul public al Comunei Suseni, 

însuşită prin HCL nr. 12/2010; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
- Lista partizilor care se pun în valoare comunicată de O.S. Homorod, Act de 

punere în valoare nr. 02756SR/16.07.2014, înregistrată la Primăria Comunei Suseni sub 
nr. 1823/23.07.2014; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 45, alin. (3), din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republiată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1 Se aprobă tăierea şi vânzarea prin licitaţie publică în anul 2014 a volumului 
de 501 mc (brut) masă lemnoasă pe picior din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic 
Homorod, proprietate publică a Comunei Suseni, situat în extravilanul satului Suseni, 
provenit din produse accidentale, la preţul de începere a licitaţiei de 65 lei/mc. 

Art. 2 Se stabileşte Comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 
1. Mihalydeák Ervin  viceprimar   preşedintele Comisiei 
2. Sajgo Annamaria inspector   secretarul Comisiei, responsabil 

procedură 
3. Bányász Etelka inspector   membru 
4. Sólyom Katalin  referent   membru 
5. Egyed Imre Andras inspector   membru  
6. Elekes-Köllő Angela-Gabriella inspector  membru de rezervă 
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 Art. 3 Sumele încasate vor fi folosite pentru cheltuielile legate de paza şi 
întreţinerea fondului forestier administrat de RNP ROMSILVA – Ocolul Silvic Homorod şi 
pentru plata contribuţiei proprii la realizarea lucrării “Extindere şi reabilitare reţea de 
canalizare menajeră pentru comuna Suseni, judeţul Harghita”, 

 Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 
Comunei Suseni. 

 Art. 6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor 
interesate şi o va afişa public. 

 
 
Nr. 40 
din 30 iulie 2014 
 
 
 
     Preşedinte de şedin ţă   Contrasemneaz ă 
                 Secretar 
    Tótpál László   Kovács Ileana Éva 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

Anexa la HCL nr. ____/2014 
 

 

CAIET DE SARCINI  
 

PENTRU LICITATIA DE MASA LEMNOASA PE PICIOR 
____________________________ 

PRODUCŢIA ANULUI 2014 
 
 

 
A. OBIECTUL LICITATIEI 

 
Obiectul licitaţiei îl constituie  masa lemnoasa pe picior în cadrul Ocolului Silvic  

Homorod din suprafaţa proprietate publică a Comunei Suseni, provenit din marcare de 
rărituri in anul 2014 – valorificare pe picior . Pretul de pornire la licitaţie ______lei/ mc  
(volum brut 501 mc. a fost aprobat de către Consiliul Local al Comunei Suseni cu 
Hotărârea nr. ___/2014). 

 Licita ţia este publica deschisa cu strigarea ofertelor. 
Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie, li se va pune la 

dispoziţie la sediul Primăriei Suseni, documentaţia necesară. 
In situaţia in care persoanele juridice îşi manifesta intenţia de a viziona partizile din 

lista de licitaţie, aceştia vor depune in acest sens solicitare scrisa la sediul Primăriei 
Suseni. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionarilor care va fi comunicata 
operativ tuturor solicitanţilor. 

 
 B. PRESELECTIA IN VEDEREA PARTICIPARII LA LICITATIE  
 
 Preselecţia persoanelor juridice care doresc sa participe la licitaţia de masa 
lemnoasa pe picior se desfăşoară in data de _____________________ ora _______ la 
sediul Primăriei Suseni. 
  

Pentru participarea la preselecţie persoanele juridice interesate trebuie sa depună 
la secretariatul Primăriei Suseni, pana in data de _____________________ ora ____ 
documentaţia de preselecţie care va cuprinde: 
  -  solicitare de participare la licitaţie, cuprinzând datele de identificare a 
operatorului economic: denumire, sediu, număr de înmatriculare în registrul comerţului sau 
în registrul persoanelor juridice, codul fiscal, telefon, fax, e-mail; 
  - număr de înregistrare a solicitării de participare la preselecţie din registrul 
de corespondenta al operatorului economic; 
  - numele conducătorului operatorului economic, semnătura si ştampila 
acestuia; 

 - documentele de constituire legala a firmei si certificatul de bonitate 
financiară 

 -  atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop; 
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 -  cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase; 

 - declaraţie pe propria răspundere, că în cazul în care nu deţine atestat de 
exploatare, masa lemnoasă adjudecată va fi exploatată de persoană juridică atestată 
pentru exploatări forestiere, în baza unui contract între părţi. 

 - documente care atesta ca nu înregistrează datorii la bugetul general 
consolidat şi către Comuna Suseni ( atât beneficiarul cât şi prestatorul). 

           Comuna Suseni îşi rezerva dreptul de a nu primi in licitaţie agenţii economici care 
înregistrează datorii la bugetul local.  

 
 Persoanele juridice admise la licitaţie iau act de faptul, că Direcţia Silvică Harghita 
este angrenată în procesul de certificare a managementului forestier, ceea ce implică şi 
verificarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin tuturor participanţilor în procesul de producţie de 
pe suprafaţa administrată de aceasta în ceea ce priveşte protecţia muncii, protecţia 
mediului şi a surselor de apă, precum şi respectarea obligaţiilor sociale. 

In urma analizării documentaţiilor depuse comisia de preselecţie va elibera  in scris 
confirmarea admiterii sau neadmiterii la licitaţie si motivele respingerii. 
 Persoanele juridice care considera ca  au fost respinse din motive neîntemeiate sau 
ca nu au fost respectate prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase, 
aprobat prin HG 85/2004, trebuie sa formuleze contestaţie in scris, pe loc, adresata 
organizatorului licitaţiei. 
 Răspunsul la contestaţiile depuse se va da in 2 zile lucrătoare. 

 
 C. DESFASURAREA LICITATIEI 
  

Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici admisii la preselecţie trebuie sa 
achite anterior datei desfăşurării licitaţiei, in contul Comunei Suseni, prin unul din 
instrumentele bancare legale, tariful de participare la licitaţie de 50 lei (RON) si garanţia de 
contractare de 0,5% din valoarea de plecare pentru partizile la care s-au înscris. 

Garanţia de contractare se restituie persoanelor juridice care nu adjudecă masă 
lemnoasă la licitaţie in termen de 2 zile. 

Garanţia nu se restituie persoanelor juridice care au adjudecat masă lemnoasă şi 
care nu încheie contractele in termen de 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei. 

Şedinţa de licitaţie se desfăşoară in data de ____________________, ora ______ 
la sediul Primăriei Suseni, la Suseni nr. 212. 

 Anterior orei începerii şedinţei de licitaţie, agentul economic va depune la 
secretariatul comisiei de licitaţie dovada achitării in contul Comunei Suseni, prin unul din 
instrumentele bancare legale, taxa de participare la licitaţie de 50 lei (RON) si garanţia de 
participare de 0,5% din valoarea de plecare pentru partizile la care s-a înscris.  

 
 
 Desfăşurarea şedin ţei de licita ţie: 
 

         1. Se verifica daca agenţii economici au plătit taxele de participare si garanţiile 
aferente.Ofertele agenţilor economici care nu fac dovada achitării sumelor sus menţionate, 
anterior datei de desfăşurare a licitaţiei, nu vor fi luate in considerare si nu vor fi admişi la 
licitaţie. 

2. Pentru a fi adjudecata o partida trebuie sa existe cel puţin doua oferte valabile. 
Se considera câştigătoare oferta agentului economic cu valoarea cea mai mare. 
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In cazul in care pentru o anumita partida exista doar o singură oferta, partida se 
declară neadjudecată şi se va oferii la o nouă licitaţie s-au se va negocia conform 
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase. 
         3. Se centralizează ofertele si se anunţa câştigătorii. 
           4. Se semnează  procesul( fişa de licitare a partizilor) verbal de licitaţie întocmit. 

Persoanele juridice care au obiecţii fata de modul cum s-a desfăşurat licitaţia se 
consemnează in procesul verbal de licitaţie. 
 Persoanele juridice care considera ca nu au fost respectate prevederile 
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase, aprobat prin HG 85/2004, trebuie sa 
formuleze contestaţie in scris, pe loc, adresata organizatorului licitaţiei. 
 Răspunsul la contestaţiile depuse se va da in 5 zile lucrătoare. 

 
 D. ALTE DISPOZITII 
 
Încheierea contractelor de vânzare cumpărare a masei lemnoase, cu agenţii economici 

câştigători se va face in maxim 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei.  

O partidă a grupajului de partizi adjudecate, nu poate face obiectul unei rezilieri parţiale 
a contractului, decât în cazuri de forţă majoră prevăzute în contract şi în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în domeniu. Nerespectarea condiţiilor contractuale la o 
partidă a contractului, determină rezilierea contractului în totalitatea sa fără restituirea 
garanţiilor de contractare.. 

Persoanele juridice la care s-au reziliat contractele de vânzare – cumpărare masă 
lemnoasă, în condiţiile arătate mai sus, nu vor fi acceptate la licitaţiile de masă lemnoasă 
organizate de Comuna Suseni, pe o perioadă minimă de 6 luni de la data rezilierii. 

Garanţia nu se restituie agenţilor economici câştigători care nu încheie contractele in 
termen de 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei. 

Sunt anexate si fac parte din prezentul Caiet de sarcini: anunţul de licitaţie, actele 
de punere in valorare, fisele tehnico-economice ale partizilor, model contract de vânzare 
cumpărare. 

 
         Persoana de contact: Mihálydeák Ervin   tel. 0266- 350004 
 
 
 
 
 
    Ini ţiator     Secretar 

  Viceprimar 
      Mihálydeák Ervin      Kovács Ileana Éva 
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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
MASA LEMNOASA PE PICIOR 
nr. ………. din ..………………..... 

 
 
 

1. Părţi contractante  
Proprietarul de  p ădure  COMUNA SUSENI, cu sediul în comuna Suseni, sat Suseni nr. 212, 
Cod fiscal 4367701, reprezentat legal prin EGYED JOZSEF primar în calitate de VÂNZĂTOR, 
şi 
S.C. ____________________________, cu sediul în Comuna Suseni, sat Suseni nr. _______, 
telefon/fax _______________, numar de înmatriculare ______________, codul fiscal 
_______________, cont IBAN ………………………….............., deschis la 
……………….…………………… , reprezentată prin ___________________ funcţia 
administrator, în calitate de CUMPARATOR ,  
a intervenit prezentul CONTRACT. 

 
2. Obiectul contractului 

2.1 Vânzătorul se obligă să  furnizeze şi să predea masa lemnoasă pe picior aferentă partizii 
nr. U.P. 5, ua _____ cu un volum total brut  de ______ mc, conform Act de punere în valoare 
nr. _______________, la pretul consemnat in procesul verbal nr. _______/2012.(anexa 1 la 
contract) încheiat la şedinţa de licitaţie/negociere din _________________________ 
2.2 Cumpărătorul se obligă să preia, să exploateze şi să transporte, masa lemnoasă pe picior 
specificată la pct. 2.1. în conformitate cu sarcinile asumate în prezentul contract şi să plătească 
vânzătorului preţul contractului.  
2.3 Preţul stabilit prin licitaţie/negociere pentru îndeplinirea contractului, plătibil vânzătorului de 
către cumpărător conform graficului de plati (anexa 2) este de ____/mc lei, fara T.V.A, 
reprezentând ________________ ron, la care nu se adaugă TVA.  
 

3.  Garanţia de bună execuţie a lucrărilor de exploatare forestieră (cauţiunea) 
3.1 Cumpărătorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a lucrărilor de 
exploatare, conform regulamentului de vânzare a masei lemnoase, în vigoare. 
3.2 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a lucrărilor de exploatare este de _____________ lei 
(5% din valoarea de adjudecare). Dacă pe parcursul derulării contractului se fac plăţi din 
această sumă, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanţia la nivelul iniţial, în termen de 
15 zile.  
3.3 Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin din aplicarea 
prevederilor instrucţiunilor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de 
exploatare, scoatere şi transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfăşurării 
contractului. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, vânzătorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru cumpărătorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
3.4. Restituirea sumelor aferente garanţiei de bună execuţie se va face la reprimirea 
parchetelor ce fac obiectul acestui contract.  
 

4. Recep ţia masei lemnoase pe picior şi predarea acesteia spre exploatare 
4.1Recepţia masei lemnoase pe picior  se face conform prevederilor art 12 din H.G. 85 / 2004.  
Structura dimensională a masei lemnoase este cea prevăzută în actul de punere în valoare. 
Cumpărătorul nu are obiecţii în legătură cu volumul şi structura dimensională a masei 
lemnoase ce face obiectul prezetului contract. 

 
4.2 Predarea spre exploatare se face pe postaţe, în conformitate prevederile normelor tehnice 
în vigoare. 
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4.3 Masa lemnoasă pe picior recepţionată în condiţiile prezentului contract se predă spre 
exploatare, vânzătorul şi cumpărătorul urmând a îndeplinii următoarele obligaţii: 

 
 5.  Obliga ţiile p ărţilor   

5.1În sarcina vânzătorului: 
5.1.1. Stabileşte, de comun acord cu cumpărătorul, eşalonarea tăierilor (anexa 2) astfel 
încât, ţinând cont de restricţiile şi cerinţele silviculturale ale arboretului, lunar să se 
exploateze toată gama de produse contractate.  
5.1.2.  Eliberează autorizaţia de exploatare a parchetului funcţie de termenele din 
eşalonare (anexa 2) şi  în condiţiile prevazute de instructiunile privind termenele, 
modalităţile şi epocile de recoltare, scoatere şi transport al materialului lemnos în vigoare.     
Predarea spre exploatare pentru o nouă postaţă se poate efectua, dacă masa lemnoasă 
din postaţa                 exploatată anterior este deja achitată şi cu condiţia reeşalonorii 
masei lemnoase din partida                         respectivă. 
5.1.3.  Predă spre exploatare parchetul, pe postaţe delimitate exploatabile într-o lună, cu 
maxim 10 zile înainte de data stabilită pentru începerea exploatării, delegatului împuternicit 
al cumpărătorului care va răspunde şi de respectarea regulilor silvice, pe bază de proces 
verbal de predare – primire  întocmit în două exemplare. Procesul-verbal de predare spre 
exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar. 
5.1.4. Pune la dispoziţia cumpărătorului suprafeţele necesare amplasării platformelor 
primare. 
5.1.5. Face reprimirea parchetului la sfârşitul exploatării,  numai în cazul în care sunt 
întrunite şi respectate toate condiţiile menţionate în instrucţiuni, în prezenţa delegatului 
împuternicit al cumpărătorului, pe bază de proces verbal de reprimire întocmit în două 
exemplare. După încheierea acestui act întreaga răspundere privind situaţia din teren 
revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului. 
5.1.6. Intreprinde, împreună cu cumpărătorul, demersurile necesare pentru obţinerea 
acordului şi avizelor necesare de la proprietarul sau deţinătorul terenului necesar 
amplasării platformelor primare, în cazul în care condiţiile de scos-apropiat existente, impun 
ca aceasta să se facă pe alte terenuri decât cele administrate de vânzător. 

5.2 În sarcina cumpărătorului: 
5.2.1.  Stabileşte, de comun acord cu vânzătorul, eşalonarea tăierilor (anexa 2) astfel încât, 
ţinând cont de restricţiile şi cerinţele silviculturale ale arboretului, lunar să se exploateze 
toată gama de produse contractate.  
5.2.2. Ridică autorizaţia de exploatare cu cel puţin 10 zile înainte de termenul prevazut în 
eşalonarea tăierilor  şi participă la predarea efectivă în teren a parchetului prin delegat 
împuternicit, care răspunde şi de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform 
instrucţiunilor în vigoare.  
5.2.3. Intreprinde, impreuna cu vânzătorul, demersurile necesare pentru obtinerea 
acordului şi avizelor necesare de la proprietarul sau deţinătorul terenului necesar 
amplasării platformelor primare, în cazul în care condiţiile de scos-apropiat existente, impun 
ca aceasta să se facă pe alte terenuri decât cele administrate de vânzător. 
5.2.4. Execută lucrările de exploatare forestieră în aşa fel încât să evite producerea de 
prejudicii arboretului şi arborilor ce nu fac obiectul comercializării şi respectă cu stricteţe 
prevederile din Caietul de sarcini (anexa 3), tehnologia de exploatare şi căile de colectare 
şi transport stabilite prin autorizaţia de exploatare. 
5.2.5. Exploatează parchetele în termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare şi 
participă la reprimirea acestora de către vânzător prin delegat care va detine o 
imputernicire în care  se precizează competenta si dreptul acestuia de a semna actele de 
reprimire. 
5.2.6. Curăţarea parchetelor în vederea reprimirii, se face concomitent cu înaintarea 
lucrărilor de exploatare a lemnului, fără a putea depăşi ultima zi calendaristică a perioadei 
prevăzute în eşalonarea la  recoltare. În lipsa cumpărătorului ( neprezentarea acestuia ) 
reprimirea se poate face în mod unilateral de către vînzător, procesul verbal fiind opozabil 
cumpărătorului. In acest caz procesul verbal se comunică pentru semnare cumpărătorului 
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în termen de 5 zile. Pentru eventuelele prejudicii constatate se  foloseşte suma depusă 
drept cauţiune. 
 

 
 6. Transportul materialului lemnos  

6.1. Vânzătorul asigură accesibilitatea şi practibilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrări de 
întreţinere şi reparaţii ale acestora pentru a nu se întrerupe fluxul tehnologic de exploatare – 
valorificare. Cu ocazia recepţionării masei lemnoase se consemneză starea şi practicabilitatea 
drumurilor auto forestiere ce deservesc parchetele făcându-se menţiuni, acolo unde este cazul, 
cu privire la lucrările ce trebuie efectuate de vânzător şi termenul de execuţie. Prevederile de 
mai sus sunt aplicabile pentru drumurile forestiere, care se află în proprietatea publică a 
statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 
6.2. Cumparatorul are obligaţia de a semnala vânzătorului, dacă acesta nu se autosesizează, 
situaţiile privind accesibilitatea şi practibilitatea drumurilor auto forestiere (căilor ferate 
forestiere) aferente parchetului din care se scoate materialul lemnos, ori de câte ori este 
necesar. 
6.3. Contravaloarea lucrărilor de reparaţii  survenite în urma deprecierilor provocate printr-o  
exploatare necorespunzătoare în procesul de recoltare şi transport a masei lemnoase aferente 
contractului, se suportă de cumparator în baza constatărilor şi evaluărilor efectuate de 
vânzător.  
6.4. Căile de scos - apropiat a  lemnului şi a instalaţiilor aferente sunt cele înscrise în 
autorizaţia de exploatare şi materializate în mod evident pe teren de către vânzător.  
6.5. Cumpărătorul asigură amenajarea instalaţiilor de scos – apropiat şi protejarea împotriva 
vătămării arborilor  limitrofi căilor de colectare prin lungoane, ţăruşi,  manşoane etc. înainte de  
începerea exploatării. 
6.6. Cumpărătorul are obigaţia de-a respecta restricţiile de transport impuse de vînzător privind 
tonajul       ( sarcina pe osie) corelet cu capacitatea portantă a drumului şi restricţiile de 
transport, funcţie de condiţiile meteo. Aceste restricţii vor fi comunicate în scris de către ocolul 
silvic în a cărui rază de activitate se efectuează transportul. 
 

7. Modalit ăţi de plat ă 
7.1. Vânzătorul va emite factura pentru cantitatea de masă lemnoasă eşalonată la tăiere, în 
primele 5 zile de la predarea spre exploatare, iar cumpărătorul va achita contravaloarea 
acesteia in termen de 30 de zile de la emitere, conform prevederilor legale. Periodic se vor 
face regularizari între volumul exploatat şi cel achitat.  
7.2. În situaţia în care factura emisă nu se achită în termen de 30 de zile de la emitere, 
vînzătorul este în drept să oprească procesul de exploatare şi nu se va emite autorizaţie de 
exploatare pentru alte parchete. Contravaloarea masei lemnoase exploatate  va fi reţinută din 
garanţia constituită. 
 

8.  Penalit ăţi, daune-interese 
8.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, partea în culpă datorează (celeilalte părţi) penalităţi şi daune-interese, 
conform prevederilor din acest contract şi a legislaţiei în vigoare. Partea în culpă este de drept 
în întârziere conform art. 1079 din Codul Civil, în îndeplinirea obligaţiilor sale, fără a fi nevoie 
de notificare. 
8.2. Vânzătorul datorează penalităţi cumpărătorului, în următoarele situaţii: 

8.2.1. Dacă vânzătorul emite autorizaţia de exploatare, fără motive întemeiate şi din vina 
sa, la mai puţin de 10 zile  faţă de termenul din esalonare va plati penalităţi de 0,1% din 
valoarea masei lemnoase din partida ce trebuia să fie autorizată la exploatare, pentru 
fiecare zi de întârziere. 
8.2.2. Dacă vânzătorul nu predă spre exploatare volumul de masă lemnoasă contractat, 
respectiv recalculat şi consemnat conform pct.-ului 4.5. la termenul din eşalonare, în mod 
nejustificat şi din vina sa, acesta va plăti pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi de 0,1% 
din valoarea masei lemnoase ce trebuia predată.  
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8.2.3. Dacă vânzătorul, nu intervine în termen de 10 zile de la data semnalării, cu lucrări de 
întreţinere sau reparaţii la drumurile auto forestiere prevăzute la punctul 6.1. pentru a le 
asigura accesibilitatea şi practibilitatea, va plăti penalităţi de 0,1% din valoarea masei 
lemnoase eşalonată scoasă din fluxul tehnologic de exploatare-valorificare pentru fiecare zi 
din perioada de  întrerupere a transportului. Vînzătorul nu datorează penalităţi dacă s-au 
impus restricţii conform punctului 6.6. 

8.3. Cumpărătorul  datorează penalităţi vânzătorului, în următoarele situaţii: 
8.3.1. Dacă cumpărătorul nu ridică autorizaţia de exploatare, fără motive întemeiate, cu 

cel puţin de 10 zile  înainte de termenul din eşalonare va plăti penalităţi de 0,1% din 
valoarea masei lemnoase din partida autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de 
întârziere.  

8.3.2. Pentru masa lemnoasă rămasă în parchet, pe picior sau în faze, la expirarea 
termenul de exploatare, cumpărătorul  plăteşte penalităţi de 0,1% din valoarea de 
adjudecare a volumului lemnului neexploatat şi consemnat în procesul verbal de 
constatare pentru fiecare zi de întârziere la reprimirea parchetului. Aceste penalităţi 
nu se calculează în perioadele cu restricţii sau pentru masa lemnoasă rămasă după 
termenul prevazut în esalonare, în platforma primară amplasată în afara 
parchetului. 

8.3.3. Pentru masa lemnoasă neexploatată la 31 decembrie, rămasă pe picior sau 
doborâtă şi nescoasă din parchete din motive neîntemeiate, cumpărătorul plăteşte 
penalităţi de 8% din valoarea de adjudecare a volumului masei lemnoase 
neexploatate şi consemnat în procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea 
acesteia, prin act adiţional la prezentul contract, se vor prevedea condiţiile şi noul 
termen de exploatare.  

8.3.4. Pentru necurăţatrea parchetelor în conformitate cu art. 5.2.5., cumpărătorul 
datorează penalităţi de întîrziere de 0,3 % pentru fiecare zi de întîrziere calculată la  
valoarea lucrărilor de curăţare a parchetului, faţă de termenul de reprimire din 
autorizaţia de exploatare.  Pentru parchetele cu restricţii la recoltare se vor calcula 
penalităţi pentru fiecare perioadă de exploatare. Pentru prima perioadă autorizată 
termenul limită începe odată cu începerea perioadei de restricţie. 

8.3.5. Pentru neachitarea  c / v. masei lemnoase în termenul prevăzut la art. 7.1., 
cumpărătorul datorează penalităţi de întîrziere de 0,1 % pentru fiecare zi de 
întîrziere, calculate la valoarea volumului neachitat. 

 
9. Rezilierea contractului  

9.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre părţi 
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-
interese. 

9.3. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în urmatorele 
circumstanţe: 
9.3.1. Când cumpărătorul nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 15 zile după 

primul termen prevazut în eşalonare (anexa 2), în acest caz reţine şi garanţia 
constituită conform regulamentului de vânzare a masei lemnoase.  

9.3.2. Nepreluarea parchetului/postaţelor în termen de 15 zile de la data  prevazută în 
eşalonare, sau abandonarea lucrarilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile 
calendaristice, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, garanţia constituită nu se 
restituie 

9.4. Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul in urmatorele 
circumstante: 
9.4.1. Când vânzătorul, în mod nejustificat şi din vina sa, nu asigură accesibilitatea şi 

practibilitatea drumurilor auto forestiere sau a căilor ferate forestiere, blocând astfel 
fluxul tehnologic de exploatare-valorificare pentru o perioadă mai mare de 30 zile 
calendaristice, pentru drumurile auto – forestiere prevăzute la punctul 6.1. 

 
10. Alte clauze 
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10.1  Dacă prin doborîrea arborilor au fost vătămaţi, rupţi sau dezrădăcinaţialţi arbori nemarcaţi, 
 gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier. În 
maxim 5 zile   de la sesizare, reprezentantul ocolului silvic, împuternicit de şeful de 
ocol, analizează dacă prejudiciul se   încadrează în categoria prejudiciilor evitabile, 
sau în categoria prejudiciilor inevitabile şi va lua  următoarele măsuri, după caz : 
10.1.1. Dacă prejudiciul este inevitabil, reprezentantul ocolului silvic stabileşte pe bază de 

proces verbal, valoarea arborilor vătămaţi, rupţi sau dezrădăcinaţi nemarcaţi. 
Valorificarea acestora se face prin marcarea şi exploatarea lor, cu lăsarea în imediata 
apropiere de arbori sănătoşi, din aceiaşi specie, echivalenţi ca volum, aleşi din rîndul 
arborilor marcaţi. 

10.1.2.  Dacă prejudiciul este inevitabil şi nu sunt posibilităţi de înlocuire a arborilor 
prejudiciaţi, se realizează marcarea şi exploatarea acestora cu întocmirea actului de 
punere în valoare. Recuperarea valorii volumului arborilor prejudiciaţi se face la preţul 
de adjudecare pentru partida respectivă. 

  10.1.3. Pentru prejudiciul evitabil se calculeză despăgubirile şi se aplică sancţiunile legale. 
 

11. For ţa major ă 
11.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează. 
11.2 .Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
11.3 .Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

în termen de 5 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

11.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 

11.5.  Nu este considerat forţa majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

 
11. Solu ţionarea litigiilor 

9.5. Vânzătorul şi cumpărătorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

9.6. Dacă după 10 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale vânzătorul şi 
cumpărătorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se solutioneze de către instanţa comercială din localitatea în care îşi 
are sediul vânzătorul , în funcţie de competenţa materială, conform OUG   nr. 5/2001. 

 
12.  Comunic ări 

12.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 

12.5. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

12.6.  Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
13.  Legea aplicabil ă contractului 

13.4. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codul Civil, Codul 
Penal, Codul de Procedură Civilă şi a altor acte normative în vigoare pe perioada derulării 
contractului. 

13.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
13.6. Părţile declară că au înţeles toţi termenii, contractul nu conţine clauze abuzive. 
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13.7. Pentru derularea contractului din partea Direcţiei Silvice Homorod răspund şeful  
ocolului silvic şi contabilul şef de la ocolul silvic. 

 
Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 

VANZATOR,                                                     CUMPARATOR, 
 
   
 

    Ini ţiator     Secretar 
  Viceprimar 
      Mihálydeák Ervin      Kovács Ileana Éva 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon/Fax 0266-350004 
Nr. 1843/2014 Dosar nr. I/1 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre nr. 40/2014 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2014 provenit din marcare de rărituri din pădurea proprietate 
publică a Comunei Suseni situat în extravilanul satului Suseni şi destinaţia acestuia 

  
 
 
 RNP ROMSILVA – Ocolul Silvic Homorod, administratorul terenului forestier 
proprietate publică a Comunei Suseni din satul Suseni a transmis Actul de punere în valoare 
nr. 02756/16.07.2014 pentru cantitatea de 501 mc brut lemne provenit din marcare de 
rărituri. 

 Valorificarea acestei cantităţi va fi realizată prin licitaţie publică în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei 
lemnoase de către agenţii de fond forestier proprietate publică către agenţii economici, 
organizată de Comisia de licitaţie propusă în art. .2 al Proiectului de hotărâre. 

Ca preţ de începere a licitaţiei propun suma de ______ lei/mc. 

 Având în vedere cele arătate, propun spre aprobare Proiectul de hotărâre întocmit în 
acest sens. 

 
Suseni, la 24 iulie 2014 

 
 
 
 
 

Viceprimar 
Mihalydeak Ervin 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon/Fax 0266-350004 
Nr. 1844/2014 Dosar nr. I/1 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 40/2014 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2014 provenit din marcare de rărituri din pădurea proprietate 
publică a Comunei Suseni, situat în extravilanul satului Suseni şi destinaţia acestuia 

 
 

Primind spre avizare şi studiere proiectul de hotărâre constatăm următoarele:  

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Consiliul 
Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale, conferind Consiliului Local atribuţii privind administrarea 
domeniului public şi privat al comunei. 

Ca temei legal al proiectului de hotărâre s-a invocat de către iniţiator prevederile 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 privind aprobarea 
regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către agenţii de fond forestier proprietate 
publică, către agenţii economici, Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, poziţia nr. 206 din lista 
bunurilor aparţinând domeniul public al Comunei Suseni, însuşită prin HCL nr. 12/2010; - 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, prevederi legale care considerăm că sunt corecte. 
 Având în vedere cele arătate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
prezentat de domnul viceprimar al comunei. 

 

 
Suseni, la 24 iulie 2014 
 
 
 
 
 
  Secretar 
     Kovács Ileana Éva 
 
 


