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HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Alba Iulia 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 

30.03.2022; 

     Luând în dezbatare: 

Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări 

servicii silvice, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-Raportul de specialitate nr. 8706/2019/2019 al Compartimentului Juridic; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Văzând: 

- notificarea nr. 2158/22.03.2022 a Direcției Silvice Alba- Ocolul Silvic Alba Iulia, 

înregistrată la Primăria Comunei Ciugud sub nr. 2154/24.03.2022; 

- adresa nr. 2315/28.03.2022 a Direcției Silvice Alba- Ocolul Silvic Alba Iulia, înregistrată 

la Primăria Comunei Ciugud sub nr. 2229/28.03.2022; 

Ținând con de prevederile: 

- art. 10 alin. (1), alin. (2) lit.a), alin. (3), art. 12, art.17 și art. 33 din Legea nr. 46/2008, 

privind Codul Silvic, prin care este reglementat regimul silvic și administrarea fondului forestier, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 284 și urm din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

cpmpletările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobă încheierea Contractului de prestări servicii silvice pentru suprafața de 53,84 

ha fond forestier amplasate pe raza unității administrativ teritoriale Ciugud, tarla 26, parcela 247, 

UP XIV Vingard jud. Alba, între Comuna Ciugud și Direcția Silvică Alba- Ocolul Silvic Alba Iulia, 

începând cu data semnării contractului și până la data de 01.01.2023, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia prin act aditional. 

Art.2. Pentru serviciile silvice prestate tariful este de 168 lei/an/ha, conform Deciziei 

nr.231/2020 emisă de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, Direcția Silvică Alba. 
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Art.3. Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în cadrul Contractului de prestări 

servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea Comunei Ciugud, prezentat în anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește domnul Gheorghe Damian, Primarul Comunei Ciugud, să semneze 

în numele și pe seama Consiliului local al Comunei Ciugud Contractul de prestări servicii silvice 

pentru fondul forestier care face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6.  Hotărârea se comunică către: 

- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 

- Compartimentului Financiar Contabil; 

- Direcției Silvice Alba- Ocolul Silvic Alba Iulia; 

 -   Un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2022 

Nr.43 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă  100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


