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                                                                                   HOTĂRÂREA NR. 10 
                                                                 din 28.01.2021       

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 10747/25.02.2014 
pentru modificarea tarifului pentru prestarea serviciilor de pază a pădurii proprietatea publică a Orașului 

Șimleu Silvaniei  
 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă în data de 28 ianuarie 2021 
prin mijloace electronice;  

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.1096/2020 a Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
-Raportul de specialitate nr. 1097/2020 a Administratorului public; 
-Contractul de prestări servicii silvice nr. 10747/25.02.2014 și Actul adițional nr.3149/11069/10321/2019 

la contract; 
-HCL nr.31/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 

10747/25.02.2014, precum și a tarifului pentru punerea în valoare a masei lemnoase, întocmirea actelor de 
punere în valoare și a avizelor de însoțire primare; 

-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 
agricultură; 

-Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, Conservarea monumentelor istorice şi arhitectură; 

-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie pentru copii, tineret şi sport; 

-Avizul Comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului 
MADR nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MAP nr. 767/2018 
privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa 
lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului 
forestier naţional şi a Procedurii privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier 
pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului 
forestier naţional şi ale art. 129 alin. 2 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. 1 și 3, lit. g) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea tarifului pentru prestarea serviciilor de pază a pădurii proprietatea publică a 

Orașului Șimleu Silvaniei la suma de 75 lei/an/ha+TVA. 
 
Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 

10747/25.02.2014, având ca părți contractante Orașul Șimleu Silvaniei și Direcția Silvică Sălaj - Ocolul Silvic 
”Măgura”, în care se va indica că tariful pentru prestarea serviciilor de pază a pădurii proprietatea publică a 
Orașului Șimleu Silvaniei este cel prevăzut la art. 1. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare.   
 
 

 



 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul oraşului Şimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar, Administratorul public al orașului Șimleu Silvaniei, Biroul administrativ-
gospodăresc, administrarea pieței și Direcţia  Economică. 

 
              Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

         - Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
         - Instituția Prefectului Judeţului Sălaj; 
         - Ocolul Silvic “Măgura” Şimleu Silvaniei; 
         - Administratorul public al orașului Șimleu Silvaniei;  
         - Biroul administrativ-gospodăresc, administrarea pieței; 
         - Direcţia Economică; 

                      - dosar hotărâri. 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.01.2021, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 
0 voturi abţineri, din totalul de 17 consilieri locali prezenţi. 
 
 
  
 
 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,  
                IOAN-RADU LAZAR                                      SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, 
                                                                                                  LUMINIȚA-NICOLETA GAL   
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


