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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro 

mail: contact@primariarupea.ro 

 

 
 

PROIECT 

HOTARARE 
 

- privind aprobarea modificarii Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre 

populatie in anul 2020 

 
Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara in data de 31.07.2020 

 

Analizand propunerea de modificare a parteneriatului formulata de Ocolul Sivic Padurea 

Baogatii R.A. prin adresa nr2004/16.07.2020 inregistrata la UAT orasul Rupea cu nr. 
3551/16.07.2020 

Avand in vedere prevederile: 

- Art. 59 alin 5^1 – 5^7 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic , cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
-  Art. 45 din HG nr. 715/2017 privind aprobarea regulamentului de valorificare a  

masei lemnoase din fondul forestier , 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

: 

 

HOTARASTE: 

 

ART. 1 – Se aproba modificarea parteneriatului incheiat intre REGIA  PUBLICA 

LOCALA OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII R.A si UAT ORAȘUL 

RUPEA pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020 conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 Se aproba ca din masa lemnoasa livrata din cota de 927 mc formata din lemn de 

foc provenit din seciile Diverse Moi sa fie onorate cererile agentilor economici 

care isi desfasoara activitatea economica pe raza teritoriala a orasului Rupea, in 

limita a 100 mc/cerere 

 

Art. 3 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea 

care va semna noul acordul de parteneriat. 

 

 

 

INITIATOR CONTRASEMNEAZA 
PRIMAR Secretar  General UAT 

Ec. Bardas Nicolae Liviu jr. Ioana Madalina Roman 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro
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RAPORT DE APROBARE 
 

- privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in 

anul 2020 

 
Analizand propunerea de parteneriat formulata de Ocolul Sivic Padurea Baogatii R.A. 

Avand in vedere prevederile: 

Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic , cu modificarile si completarile ulterioare, 

HG nr. 715/2017 privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier , 

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

 

Propun  aprobarea incheirii  unui nou  parteneriat  intre REGIA PUBLICA 

LOCALA  OCOLUL  SILVIC  PADUREA BOGATII R.A si UAT ORAȘUL RUPEA 
pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020 asa cum a fost prezentata  

de Ocolul Sivic , prin care s-a aprobat marirea limitei de 5 mc/cerere persoana fizica la 10 

mc/cerere , atat pentru persoanele fizice carora li s-a onorat cererea cat si pentru persoanele 

care nu au achizitionat inca lemn de foc in anul 2020. 

De asemenea , se propune ca din masa lemnoasa livrata din cota de 927 mc formata 

din lemn de foc provenit din seciile Diverse Moi sa fie onorate cererile agentilor economici 

care isi desfasoara activitatea economica pe raza teritoriala a orasului Rupea, in limita a 100 

mc/cerere 

 

PRIMAR , 

EC. BARDAS NICOLAE LIVIU 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro
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R.P.L. Ocolul Silvic Padurea Bogatii R.A. Primaria orasului Rupea 
 

Nr  /   Nr  /   
 
 
 
 

 

Parteneriat pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020 

Nr.  din    

Cap  I.  PARTILE PARTENERE 

 

Incheiat intre : 

 

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII R.A., cu sediul in Homorod, str. 

Principala nr. 403 tel. 0268286502, cont virament RO52RZBR0000060011519953 deschis la Raiffeisen 

Bank - sucursala Rupea, reprezentata prin ing. Vitus Levente – șef ocol, si contabil șef -ec. Nestian 

Adeluta-Petronela, 

și 

PROPRIETARUL : Primaria orasului Rupea 

 
denumiți în continuare ”Parteneri”, se încheie următorul acord de parteneriat: 

Cap II .OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

 

Obiectul prezentului parteneriat îl constituie punerea la dispoziția populației din raza administrativ- 

teritorială a Primăriei Rupea de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 

24 de cm și lemn de foc pentru încălzirea locuințelor şi pentru consumul propriu al unităților de interes 
local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate 
economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

1. Volumul de lemn fasonat estimat de Regie , conform BVC :  4850 mc . 

2. Volumul de lemn fasonat necesar stabilit de Primaria Rupea: 4850 mc 

3. Volumul de lemn fasonat disponibil la data prezentului: 0 mc 

4. Volumul de lemn pe picior disponibil la data prezentului parteneriat: 3163 mc 

5. Volumul maxim care se poate acorda pentru o familie este de 10 mc 

Cap III. DURATA ACORDULUI 

 

Prezentul acord de parteneriat este valabil începand cu data semnării acestuia, pană la data de 

…………………….. Prelungirea prezentului parteneriat se va face cu acordul fiecărei părți implicate. 
Cap IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare realizarea obiectului prezentului acord 

de parteneriat, implicandu-se în acest sens. 
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5.1 Obligațiile R.P.L. O.S. Padurea Bogatii R.A. 
- asigura cantitatea de masa lemnoasă fasonată (lemn foc și lemn de lucru cu diametrul la capatul gros 
mai mic de 24 cm) în limita posibilității anuale prevăzută de amenajamentul silvic în vigoare, in 
conformitate cu graficul de aprovizionare descris in Anexa 1 la prezentul Parteneriat. 

- anunță în scris, lunar, Primăria Rupea privind volumul de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul 
la capătul gros de maximum 24 de cm și lemn de foc care poate fi valorificat către solicitanții de pe raza 
unității administrativ teritoriale. Dacă în termen de cel mult 30 zile de la notificarea primăriei de către 
ocolul silvic nu există solicitări din partea populației din raza unității administrativ-teritoriale lemnul se 

poate valorifica altor solicitanți. 
5.2. Obligațiile UAT- orasul Rupea 

- centralizează cererile solicitanților privind achiziționarea de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul 

la capătul gros de maximum 24 de cm și lemn de foc în scopul determinării volumului necesar la nivelul 
unității administrativ-teritoriale și le transmite cu lunar către R.P.L. O.S. Padurea Bogatii R.A. 

- prioritizează cererile de lemn pentru foc care trebuie onorate și asigură asistența necesară astfel încât 
lemnul pentru foc să ajungă la cetățenii comunității locale în funcție de nevoile esențiale ale acestora 
raportat la numărul membrilor dintr-o familie, nivelul de trai, etc 

- analizează lunar împreună cu R.P.L. O.S. Padurea Bogatii R.A. aplicarea prevederilor prezentului 

parteneriat și consemnează concluziile în înscrisuri. 
- să pună la dispoziția regiei numărul familiilor din cadrul unității administrativ teritoriale, care pot 
beneficia de masa lemnoasă fasonată în condițiile legii. 

Cap.V. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI 

 

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. 
Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act additional care devine parte integrantă a 
acordului de parteneriat. 

Prezentul parteneriat încetează la expirarea termenului prevăzut, prin acordul cert și neechivoc 
al părților, precum și dacă eventualele modificări legislative referitoare la valorificarea materialelor 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. nu ar mai fi aplicabile prezentului. 

Cap.VI. CONFIDENȚIALITATE 
 

Fiecare parte se angajează să abordeze și să păstreze confidențialitatea stabilită de comun acord 

asupra tuturor informațiilor legate de încheierea și derularea prezentului parteneriat, precum și asupra 
informațiilor confidențiale la care are sau a avut acces și care au legătură cu cealaltă parte. 

Cap.VII. FORȚA MAJORĂ 
 

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 
obligațiilor asumate prin prezentul parteneriat. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent 

de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea parteneriatului și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în 
maxim 5 zile de la apariție, precum și încetarea acesteia, în maxim 5 zile. 

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult, fiecare parte poate renunța la 
executarea prezentului parteneriat pe mai departe. În nici un caz, nici una dintre părți nu are dreptul de 
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a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligațiile până la această 
dată. 

Cap. VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
 

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest parteneriat, inclusiv referitor la validitatea, 
interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă. 

Orice înțelegere verbală este considerată nulă și lipsită de efecte juridice. Eventualele 

amendamente, adăugiri sau orice alte modificări făcute asupra prezentului parteneriat, sunt considerate 
valide numai dacă sunt confirmate în scris și însușite de ambii semnatari. Neîndeplinirea în totalitate sau 
în parte a prevederilor stabilite prin prezentul parteneriat, conduce la rezilierea acestuia, o parte putând 

cere rezilierea printr-o simplă notificare adresată celeilalte cu 15 zile înainte. 
Eventualele modificări legislative referitoare la valorificarea materialelor lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică a statului, vor fi aplicate prevederilor prezentului parteneriat întocmai, prin 
încheierea de acte adiționale. 

Cap. IX. DISPOZIȚII FINALE 
 

Prezentul parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Modificarea 
oricărei clauze se face prin acordul părților, înscris într-un act adițional, care va face parte integrantă din 

prezentul parteneriat. Prețurile de vânzare ale lemnului pentru foc vor fi stabilite conform prevederilor 

legale în vigoare și vor fi afișate la sediile partenerilor. 

Beneficiarii lemnului pentru foc dobândit ca urmare a prezentului parteneriat nu au drept de 

comercializare a lemnului pentru foc. Prezentul acord s-a încheiat la data de ................................., în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

R.P.L. O.S. Padurea Bogatii R.A. Primăria Orasului Rupea 

prin ȘEF OCOL ing. Vitus Levente prin primar, Bardas Nicolae 

 

 
si prin CONTABIL ec. Nestian Adeluta 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL UAT 
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