
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT                                            HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 

148/28.11.2008 
(nr. 2662/12.11.2008) 

 
         Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Avand in vedere contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008 (numar de 
inregistare de la Primaria Orasului Tirgu Neamt, (nr. 2662/12.11.2008- numar de 
inregistrare de la Ocolul Silvic Tg. Neamt);     
        Tinand cont de HCL nr. 111/27.11.2008 privind aprobarea transmiterii in 
administrare a suprafetei de 33,62 ha  fond forestier apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt catre Directia Silvica Neamt prin Ocolul Silvic Tirgu Neamt;                                                                 
      Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 
Juridic, ambele inregistrate cu nr.19027/25.10.2016 ;   
        Luand act de adresa nr.18879/24.10.2016, prin care Ocolul Silvic Tg. Neamt ne 
aduce la cunostinta Hotararea nr. 29/01.07.2016 a Directiei Silvice Neamt;  
        Tinand cont de  prevederilor  ale art.861-(3), art.867-870 din Noul Cod Civil; 
        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. c, art. 45 alin (1), art. 115, alin.1  
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aproba modificarea art.33(1) din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 
(nr. 2662/12.11.2008), astfel: 
,,   - pentru serviciile privind administarea padurii pretul este de 130lei/ha/an fara TVA, 
conform Hotararii nr. 29/01.07.2016 a Directiei Silvice Neamt ;  
Art.2.Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
                
 
               Initiator, 
                Primar 
                                                                                                     Contrasemnează, 
 
                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                jr. Laura Elena Maftei 
 
 



ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL NEAMŢ 
TÎRGU NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.   19027/25.10.2016                                                                     

Expunere de motive  

La proiectul de hotarare 
Privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 

(nr. 2662/12.11.2008) 
 

Tinand cont de: 
- contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008 (contractul de administrare  nr. 

2662/12.11.2008- numar de inregistrare de la Ocolul Silvic Tg. Neamt),                                                                     
  incheiat intre Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt prin 
Ocolul Silvic Tg. Neamt in calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in 
calitate de proprietar; 
            - HCL nr. 111/27.11.2008 privind aprobarea transmiterii in administrare a 
suprafetei de 33,62 ha  fond forestier apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt catre Directia Silvica Neamt-Ocolul Silvic Tirgu Neamt;     
             - adresa nr.18879/24.10.2016, prin care Ocolul Silvic Tg. Neamt ne aduce la 
cunostinta Hotararea nr. 29/01.07.2016 a Directiei Silvice Neamt de aprobare a preturilor 
pentru servicii de administrare a padurii (pretul pentru serviciile privind administarea 
padurii este de 130lei/ha/an fata TVA);  
              Avand in vedere obiectul acestui contract si anume administrarea fondului 
forestier, proprietate privata a Orasului Tirgu Neamt ;     

  Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 
148/28.11.2008(nr. 2662/12.11.2008). 
 
    

 
 

 
 

PRIMAR, 
                                                      Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 



Serviciul Juridic 
Nr. 19027/25.10.2016                                                                               Aprob, 
                                                                                                              Primar, 

                                                                                               Harpa Vasilică 
 

Raport de specialitate 
La proiectul de hotarare 

Privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 
(nr. 2662/12.11.2008) 

        
 
         Tinand cont de HCL nr. 111/27.11.2008 privind aprobarea transmiterii in 
administrare a suprafetei de 33,62 ha  fond forestier apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt catre Directia Silvica Neamt-Ocolul Silvic Tirgu Neamt;                                                                 
         Avand in vedere contractul de administrare  nr. 148/28.11.2008 (contractul de 
administrare  nr. 2662/12.11.2008- numar de inregistrare de la Ocolul Silvic Tg. Neamt),                                                                     
  incheiat intre Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva ‘’, Directia Silvica Neamt-O.S. 
Tg. Neamt in calitate de administrator si Primaria Orasului Tirgu Neamt, in calitate de 
proprietar; 
        Obiectul acestui contract se refera la administrarea fondului forestier, proprietate 
privata a Orasului Tirgu Neamt ;     
        Prin adresa nr.18879/24.10.2016,  Ocolul Silvic Tg. Neamt ne aduce la cunostinta 
Hotararea nr. 29/01.07.2016 a Directiei Silvice Neamt de aprobare a preturilor pentru 
servicii de administrare a padurii 
        In forma actuala, art.33(1) din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 (nr. 
2662/12.11.2008) prevede: 
        ,,Pentru cheltuielile de paza, de punere in valoare, de intocmire a devizelor aferente 
lucrarilor silvice reglementate de regimul silvic precum si de evidenta contabila, 
administratorul va emite lunar factura separata in valoare de……….., reprezentand a 1/12 
parte dintr-un total de 50 lei/an/ha”. 
         Hotararea nr. 29/01.07.2016 a Directiei Silvice Neamt de aprobare a preturilor 
pentru servicii de administrare a padurii prevede ca: 
-pentru serviciile privind administrarea padurii pretul este de 130lei/ha/an fara TVA. 
         Conform art. 37 din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 (nr. 
2662/12.11.2008) ,,orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a 
acestuia se poate face prin acordul de vointa exprimat al partilor’’. 
        Tinand cont de cele mentionate, supunem spre dezbatere proiectul de hotarare 
privind aprobarea aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 
148/28.11.2008(nr. 2662/12.11.2008). 
 
             Serviciul Juridic,                                                                          Intocmit, 
                Sef  Serviciu, 

    Cons. Jr. Iftode Oana Maria                                                          Vasiliu Sofica Maria                                   


