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HOTĂRÂRE 

privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice  aferente contractului 

nr.3204/2018  încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedință ordinară din data de 

29.01.2021; 

Luând în dezbatere: 

 -  Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului pentru prestări 

servicii silvice aferente contractului nr.3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic 

Valea Ampoiului, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate nr.571/2021 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: 

-  Contractul de prestări servicii silvice nr.3204/02.04.2018 încheiat de Comuna Ciugud cu 

Ocolul Silvic Valea Ampoiului pentru asigurarea serviciilor silvice pentru suprafața de 33,65 ha 

fond forestier, proprietatea comunei Ciugud; 

- Adresele Ocolului Silvic Valea Ampoiului nr.5303/19.11.2020 și nr.5536/03.12.2020, 

înregistrate la Primăria comunei Ciugud sub nr.8195/23.11.2020 și nr. 8547/09.12.2020; 

Având în vedere prevederile: 

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

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.15 alin.(5) lit. e) din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  art. 129  alin. (2) lit.c)  raportat la art. 129 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1. Începând cu data de 01.01.2021 tariful pentru prestări servicii silvice prevăzut  în 

art.6 din contractul nr. 3204/06.05.2020 încheiat între comuna Ciugud și Ocolul Silvic Valea 

Ampoiului pentru asigurarea serviciilor silvice pentru suprafața de 33,65 ha fond forestier, 

proprietatea comunei Ciugud, se modifică și va fi în cuantum de 168 lei/an/ha, la care se adaugă 

TVA. 

 Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru a 

semna actelul adiţional ce se va  încheia potrivit prezentei hotărâri. 

Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
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- Compartimentului Financiar-contabil; 

- Compartimentului Juridic; 

- Ocolului Silvic Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

       

 

 

 

Ciugud, 29.01.2021 

 Nr. 13 

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

100% din numărul consilierilor în funcţie 


