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Către,
Toate primăriile raza Ocolului Silvic Târgu Mureę

In atenţia
proprietarilor de fond forestier ~i vegetaţie din afara fondulul forestier

Prin prezenta vă aducem Ia cuno~tinţă că Ocolul Silvic Târgu Mure~ are in vedere pentru anul
2023 punerea in valoare a arborilor din:

a) proprietăţile de fond forestier
b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Pentru a putea beneficia de punerea in valoare ~i recoltarea de masă Iemnoasă Tn condiţiile
prevăzute de IegísIa~a actuală, solicitanţii trebuie sa îndeplínească următoarele condiţii:

1) in cazul proprietăţilor de fond forestier: existenţa unui contract de administrareĺservicii silvice in
vigoare (in cazul pădurilor neamenajate acest contract trebuie sa fie încheiat pe o perioadă de 10 ani) ~i
existenţa limitelor proprietăţii, dupa documentele de proprietate (conform Leqii nr. 28712009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare);

2) in cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional: existenţa unui contract de
prestaţii silvice, aplicabil pe toată perioada necesară pentru punerea în valoare, recoltarea ~i transportul
masei lemnoase, precum ~i evidenţierea de către proprietar in teren a limitelor proprietăţü, conform
documentelor care se certifică calitatea de proprietar.

Cererile se pot depune Ia sediul Ocolului Silvic Târgu Mure~ sau se pot transmite prin alte
modalitati (fax, e-mail etc.). Acestea se vor depune preferabil până Tn 30.04.2023, urmând analizarea br
pentru a verifica dacă solicitanţii întrunesc condiţüle mai sus enumerate. Cei care nu respectă condiţhle
vor fi respin~i. După analizarea cererilor, personalul de Ia ocol se va deplasa pe teren pentru punerea în
valoare a arborilor pe cât se poate concentrat pe sate ~i comune, urmat de întocmirea APV-urilor si
autorizarea spre exploatare a masei lemnoase.

Având în vedere numărul proprietarilor, complexitatea activităţilor, coordonarea ~i efectuarea
Iucrărilor, vă rugăm să faceţi tot posibilul ca acest program să fie difuzat ~i cunoscut de toţi factorü
interesaţi pentru a evita depunerea târzie a cereribor ~i implicit ingreunarea sau chiar imposibilitatea ca
acestea să pot fi onorate.

Pentru ridicarea autorizaţiei de exploatare şi participarea Ia predarea-primirea parchetului
Ia exploatare a altor persoane decât proprietarii de pădure se va prezenta o împuternicire
notarială în acest sens, sau dupa caz an contract cu o firmă atestată pentru Iucrări de exploatare
forestieră, lipsa acestor documente rezultând in refuzul eliberării autorizaţiei de exploatare până
Ia conformare.

In atentia proprietarilor de fond forestier pentru care exista amenajament silvic, este
obligatoriu respectarea procedurii privind evaluarea de mediu pentru amenajamente silvice.

Pentru informatii suplimentare persoana de contact eSte ing. Papp Robert tel. 0732810068.

La prezenta se anexează cererile tip si modelul de contract care se anexează cereribor pentru
punerea in valoare în afara fondului forestier.
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Amenajament Intocmit în anul An de aplicare Cod client.

*Se completeaza de Ocolul Silvic TarRu Mures

APROBAT,
Către,

Ocolul Silvic Tg.Mureş

Subscmnatul ,

CNP ,doniiciliat în
telefon vărogsă

ml aprobatipunerea în valoare aposibilüăţiiprevăzute în amenajamentul silvie,
în eon dijUle prevăzute de Iege, pentru anul/anü

Mă oblig Ca, personal san prin împuternicitul legal pe care îl voi desemna în scris, să
particip Ia inventariere $ marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului
proprietatea/coproprietate mea.

Pentru ridicarea autorizaţiei de exploatare şi participarea Ia predarea-primirea
parchetuiui Ia exploatare a altor persoane decât proprietarii de pădure Sc va prezenta 0

împuterrnclfe notanaiă în acest sens, sau dupa caz un contract cu 0 firmă atestată pentru
Iucrări de exploatare forestieră, lipsa acestor documente rezultând in refuzul eliberării
autorizaţiei de exploatare până la conformare.

Pentru buna derulare a activitătilor ce fin de punerea în valoare ş’i recoltarea lemnului
es/c obÍigatoriu respectarea procedurii privind evaluarea de mediu pen/ru amenajamente
sib-ice.

Nume , prenumr

Semnatura, Astazi, data ...

Contract UP ua. Supraf. Felul Volum Volum Posibilitate Volum aprobat
numar ha tăierii 10 ani recoltat rămasă Pt marcare

Total



APROBAT,

Cod client UP ua. Supr.,ha Volum, mc Contract-lOani

~ 5 mclha

tSe cumpleleaza tie Ocolul Silvic TarEu Mutes

Către,
Ocolul Silvic Tg.Mureş

Subsemnatul/a ,

en domiciliul hi ,

posesor a! Bud, seria , Br , CNP ,

telefon ,

vă rog să-mi aproba~ recoltarea cantităţii tie până Ui 5,0 mcĺha în condąiile
prevăzute de legepentrupădurilefără amenajament silvic.

Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire Ia falsul in declaratii, declare pe
proprie raspundere ca in nume propriu sau impreuna cu sotul/sotia nu detin in proprietate o
suprafata de padure mai mare de 100,0 ha.

Mă oblig ca, personal sau prin împuternicitul legal pe care îI voi desemna în scris, să particip Ia
inventariere ~i marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului
proprietatea/coproprietate mea.

Pentru ridicarea autorizaţiei de exploatare ~i participarea Ia predarea-prirnirea parchetuiui Ia
exploatare a altor persoane decât proprietarn de pădure se va prezenta o împutennczrenotarmlă
în acest sens, sau dupa caz un contract cu o firmă atestată pentru Iucrări de exploatare forestieră,
lipsa acestor documente rezultând in refuzul eliberării autorizaţiei de exploatare până Ia
conformare.

Totodată solicit în baza prevederilor Art. 25 din Contr actul de prcstări servicii silvice încheiat în
numele meu cu subunitatea dumneavoastră prelungirea valabilităţii acestuia pentru o perioadă de
10 ani în concordanţă cu Art.20, aIm (12) din Legea 46/2008 modificată.

Nume , preuume

Semnătura,

Astăzi, data



Anexa nr. I Ia procedură

Comuna/Ora~uI Ocolul Silvic
Certificăm că solicitantul deţine Tn proprietate/ Nr /
coproprietate terenul in suprafaţă de ha
Tarlaua
Parcela cadastrală
Categoria de folosinţă

(funcţia, numele ~i prenumele, semnătura ~î ~tampiIa)

Coordonate GPS lat. /long. ______________

Notă
*) Certificarea autorităţii locale competente este necesară doar pentru vegetaţia forestieră din afara
fondului forestier.

Domnule sef de ocol,

Subsemnatul(a) domiciliat(ă) in localitatea
str nr bI sc ap judeţul telefon

posesor al B.I./C.I. seria nr CNP
in calitate de al/a terenului fond forestier/terenului cu vegetaţie forestieră din
afara fondului forestier în suprafaţă de ha, situat in unitatea administrativ-teritorială

pentru care este încheiat Contractul de administrare/prestaţie silvică nr.
din cu Ocolului Silvic Târgu Mures, vă rog să dispuneţi inventarierea

~i marcarea arborilor pe care am dreptul să ii recoltez de pe acest teren, conform prevederilor legale.

Declar pe propria răspundere că pe terenul sus-menţionat sunt singurul proprietar/coproprietar împreună
cu următoarele persoane

Mă oblig ca, personal sau prin împuternicitul legal pe care il voi desemna Tn scris, să particip Ia
inventariere ~i marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului proprietatea/coproprietate mea
~i să iau in primire arborH marcaţi.

Data Semnătura



CONTRACT BE PRESTĂRI SERVICII

Nr. I

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

OCOLUL SILVIC TÂRGU MURES, Cu sediul în Tg. Mures, str. Enescu nr. 6, tel.
0265.250073, înmatriculat la Registrul Comertului CU nr. J40-450-ĺ 991, Cod fiscal: Ri 590120, titular al
contului RO88BRDE270SV03038612700 dcschis Ia BRD Tg. Murcs, reprezentata do ing. SANDRU VASILE
- sof oCol 5~ CC. CIOBA LUCIA, contabil sef, în calitate do prestator do servicii;

S.C./P.F. Cu sediul/domiCiliul______________________________

judeţul Muroş, CUI/CNP , Nr.inreg Rog.Comertului/C.I. seria.nr.___________________ ,

reprezentat do __________________________ _______________,în Calitato do beneficiar al prestaţiei;, funztia______________

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.1. ExeCutarea lucrărilor do punero în valoare a vegetaţioi forestiere din afara fondului

forostior în propriotatoa , în suprafaţă totală do ________ha, idontificată

conform cu (tip act! nr şi dată) , localizat sub urmatoarelo

coordonate UPS lat. /long. .

Art.2. Volumul lucrărilor este col stabilit în urma încadrării naturii şi folului tăierii în

prevedorilo normativelor în vigoare.

III. VALOAREA CONTRÁCTULUI ŞI MOBALITĂŢI BE PLATĂ:

Art.3. Valoarea prostaţioi privind exocutaroa lucrărilor ce fac obiectul prezontului contract este

do stabilită prin aplicarea tarifelor, valabile pontru anul 2023, după cum urmează:

i. Punerea în valoaro a masoi lomnoase, inclusiv întocmiroa APV-ului, emiterea autorizaţioi
do exploatare, efectuarea controalolor do oxploatare ~i roprimirea parchotolor:
1.1 Volum arbore mediu <=0,20 mc —2,50 RON/fir;
1.2 Volum arboro modiu 0,20-0,50 mc — 3,50 RON/fir;
1.3 Volum arboro modiu >0,50 mc — 6,00 RON/fir;

2. Erniterea docurnontelor do însoţire a rnatorialului lomnos
2.1 Lomn sub formă do stori 12,00 RON/aviz
2.2 Lomn rotund 6,00 RON/me

3. Doplasaroa în teren a personalului silvic la efectuarea prostaţioi 1,50 RON/km parcurs

Art.4. Tarifele do la Art. 3 conţin TVA.

Art.5. Plata valorii prostaţiei so va face pe baza facturii emiso do cătro exocutant, după recepţia

cantitativă şi calitativă do cătro boneficiar la încheieroa lucrărilor.

TERMENE Şi DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Tormonolo do oxocuţio a lucrărilor so vor încadra în durata do valabilitato a contractului

dar nu mai târziu do termonolo provăzute în autorizaţia do exploataro sau 120 do zile după roprimire în cazul în

caro so consomnoază stocuri în platforma primară.
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