HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ciugud nr.
132/31.10.2019
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
30.04.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului local al Comunei Ciugud nr. 132/31.10.2019 referitoare la rezilierea contractului
de administrare nr. 617/02.02.2016 încheiat cu Direcția Silvică Alba- Ocolul Silvic Alba Iulia
și încheierea unui contract de prestări servicii silvice;
- Raportul de specialitate nr. 2918/2020 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;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Văzând:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.132/2019 privind rezilierea
contractului de administrare nr. 617/02.02.2016 încheiat cu Direcția Silvică Alba- Ocolul
Silvic Alba Iulia și încheierea unui contract de prestări servicii silvice
- Adresa nr. 1710/10.02.2020 a Direcției Silvice Alba adresată Ocolului Silvic Alba
Iulia, prin care informează asupra faptului că modelul contractului de prestări servicii
silvice comunicat nu corespunde cu PO 09.05.01 ediția III din data de 01.07.2019;
- Contractul de administrare nr.617/2016 încheiat între Direcția Silvică Alba- Ocolul
Silvic Alba Iulia și Comuna Ciugud având ca obiect administrarea în regim silvic a
suprafeței de 53,58 ha, fond forestier, așa cum a fost modificat și completat prin Actul
adițional nr.2578/1499/2017;
Având în vedere prevederile:
- art. 10 alin. (1), alin. (2) lit.b), alin. (3), art. 12, art.17, 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 completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE
Art.I. Aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului local al Comunei
Ciugud nr. 132/31.10.2019, în sensul modificării anexei reprezentată de contractul de
prestări servicii silvice, care face parte integrantă din hotărâre și va avea următorul
cuprins:

„Art.4. Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în cadrul Contractului de
prestări servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea Comunei Ciugud, prezentat în
anexa și întocmit conform PO 09.05.01 ediția III, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.ˮ

Art.II. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.
132/2019 rămân aplicabile.
Art.III. 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.IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.V. 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 şedinţă
Consilier Magda Alexandru Adrian

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 30.04.2020
Nr.39
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie

