ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 50 DIN 30.07.2020
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii silvice pentru fondul forestier
proprietatea comunei Unirea, înscris în Titlul de Proprietate nr. 14175 / 2873.
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de
30 iulie 2020
Luând în dezbatere:
- Adresa Direcției Silvice Alba – Ocolul Silvic Aiud nr. 4863 / G.V.N. / 13.07.2020, înregistrată la
Primăria comunei Unirea cu nr. 4530 / 16.07.2020, prin care se solicită încheierea unui contract de prestări
servicii silvice conform modelului aprobat de Regia Națională a Pădurilor.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii silvice pentru
fondul forestier proprietatea comunei Unirea, înscris în Titlul de Proprietate nr. 14175 / 2873.
- Referatul de aprobare nr. 4695 / 23.07.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 4696 / 23.07.2020 al compartimentului achiziții publice privind
aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea comunei
Unirea, înscris în Titlul de Proprietate nr. 14175 / 2873.
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3,din cadrul Consiliului
local al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10, alin. (1), teza I, alin. (2), lit. a), alin. (3), art. 17, alin. (1) și alin. (2) și art. 51, alin. (1) din
Legea nr. 46 / 2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Începând cu data de 15.08.2020 și până la data de 14.08.2030, se aprobă încheierea
contractului de prestări servicii silvice pentru suprafața de 240, 17 ha, fond forestier proprietatea comunei
Unirea, între comuna Unirea în calitate de beneficiar și Direcția Silvică Alba – Ocolul Silvic Aiud, în
calitate de prestator, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contravaloarea aferentă serviciului de pază, a supravegherii stării de sănătate a
pădurii și stabilirea lucrărilor tehnice silvice ce se vor executa anual, în cuantum de 126 lei / ha / an, la care
se adaugă TVA.
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe să semneze contractul de
prestări servicii silvice, în condițiile stabilite la art. 1 și art. 2.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe și compartimentul buget finanțe contabilitate, taxe și impozite din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Primarului comunei
Unirea, compartimentului buget finanțe contabilitate, taxe și impozite și S.C. Ocolul Silvic Aiud prin grija
compartimentului buget finanțe contabilitate, taxe și impozite.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Claudia-Ioana HETEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți: 15
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

