JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIETROASA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.68/ 3669/ 14.08.2019 încheiat
între Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. și Comuna Pietroasa
Având in vedere :
- Referatul de necesitate prezentat de primarul comunei Pietroasa privind aprobarea actului
adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.68/ 3669/ 14.08.2019 încheiat între Ocolul Silvic
Lăzăreni R.A. și Comuna Pietroasa,
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Pietroasa nr.31/30.07.2019 privind încetarea
contractului de administrare nr.13/29.08.2008, încheiat între Consiliul local Pietroasa și Ocolul Silvic
Șoimi R.A și aprobarea încheierii unui nou contract de administrare, în regim silvic, a fondului
forestier aflat în proprietatea comunei Pietroasa, cu Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. și ale Hotărârii
nr.34/10.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Pietroasa
nr.31/30.07.2019 privind încetarea contractului de administrare nr.13/29.08.2008, încheiat între
Consiliul local Pietroasa și Ocolul Silvic Șoimi R.A și aprobarea încheierii unui nou contract de
administrare, în regim silvic, a fondului forestier aflat în proprietatea comunei Pietroasa, cu Ocolul
Silvic Lăzăreni R.A.
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Condiliului local al comunei Pitroasa,
În temeiul prevederilor prevederile art. 129, alin. (2), lit.,c), alin.(6), lit,.a), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă încheierea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare încheiat între
Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. și comuna Pietroasa, înregistrat sub nr.68/14.08.2019 la OS Lăzăreni RA
și sub nr.3669/ 14.08.2019 la Comuna Pietroasa, având ca obiect fondul forestier proprietate publică a
comunei Pietroasa, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, potrivit căruia
art.30, cap.VI al contractului se va modifica în sensul majorării valorii contractului la suma de 622.470
lei/an (fărăTVA).
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Pietroasa.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Primarul comunei Pietroasa;
- Institutia Prefectului județului Bihor;
- Ocolul Silvic Lăzăreni RA;
- Garda Forestieră Oradea;
- Dosar.
Președinte de ședință,
TOMUȚIU VASILE

Nr.70
Din 30.12.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis
Cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Consilieri în funcție: 13
Consilieri prezenți: 12

Contrasemnează:
Secretar general,
ȚICA ADRIANA

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIETROASA

Anexa la HCL nr.70/2019

Act adițional nr.1
Din __________
la Contractul de administrare nr.68/ 3669/ 14.08.2019 încheiat între Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. și Comuna
Pietroasa

Încheiat între:
OCOLUL SILVIC LĂZĂRENI RA, persoană juridică, cu sediul în localitatea Gepiș, nr.1, județul
Bihor, CUI RO 34963676, nr.înreg. la Reg. Comerțului J5/1407/2015, cont bancar
RO41CCEBH0130RON0787128 deschis la CEC BANK Oradea, reprezentat de ing. Bar Samuel, în
calitate de ADMINISTRATOR și
U.A.T Comuna Pietroasa, cu sediul în comuna Pietroasa, sat Pietroasa, nr.253, jud. Bihor, cod fiscal
4641326, tel. 0359199064, f e-mail: primaria.pietroasa@cjbihor.ro, reprezentată prin primar Pîlea
Cornel în calitate de BENEFICIAR,
a intervenit prezentul act adițional
De comun acord, părțile semnatare ale contractului hotărăsc modificarea acestuia, după cum urmează:
Art.unic:
Se modifică art.30 , astfel:
”Valoarea contractului este de 622.470 lei/an, fără TVA, adică 150 lei/ha/an, fără TVA”.
Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Beneficiar,
COMUNA PIETROASA
Primar, Cornel PÎLEA

Președinte de ședință,
TOMUȚIU VASILE

Administrator,
Ocolul Silvic Lăzăreni RA
Șef Ocol Bar Samuel

Contrasemnează:
Secretar general,
ȚICA ADRIANA

