
 

 

HOTĂRÂRE Nr. 32 din data de 22 Aprilie 2021 

privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii silvice pentru fondul 

forestier proprietate publică și privată a U.A.T Bucovat 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOVAT; 

Analizând  

Proiectul de hotărâre nr. 31/19.04.2021 privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări 

servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică și privată a U.A.T Vulcan, 

 Analizând Notificarea transmisa de Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA, OCOLUL 

SILVIC LUNCA TIMISULUI inregistrat cu nr. 1741/O.C./14.04.2021,  

 Referatul de aprobare al primarului comunei Bucovat înregistrat sub nr. 9076/19.04.2021, 

Raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bucovat, înregistrat sub nr. 9075/19.04.2021,  

 Avizul comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local; 

În conformitate cu 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, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. d) ,alin.6, lit. b), art.196, alin.(1), lit. a), din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă rezilierea Contractului nr. 7413/05.07.2016 si se  încheierea un nou  Contract de 

prestări servicii silvice pentru suprafața de 115,35 ha fond forestier, proprietate publică și privată 

a U.A.T Bucovat, cu Directia Silvica Timis- Ocolul Silvic “Lunca Timisului”, conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Pentru serviciile silvice prestate, tariful este de 278 lei/an/ha, T.V.A inclus. 
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Art.3 Contractul de prestări servicii silvice prevăzut la art. 1 se încheie pe o durată de 10 ani de 

la data semnării de către părți. 

Art.4 Se împuternicește primarul comunei Bucovat  să semneze contractul prevăzut la art. 1 , în 

conformitate cu prevederile legale. 

Art.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunica:  

-  Institutia Prefectului-Judetul Timis ; 

- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate ; 

- Directia Silica Timis- Ocolul Silvic Lunca Timisului; 

- Publica prin afisare. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA         

                    CONTRASEMNEAZA 

    BÎLC CALIN-DAN                                                                      

                                                                                                   Secretar general UAT 

          Gligor Meda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 11; Voturi pentru 11;Voturi 

impotriva 0; Abtineri  0 . 

 

 


