ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reeșalonării la plată, începând cu data înregistrării cererii de reeșalonare,
a obligațiilor scadente și neonorate la plată derivate din contractul de vânzare masă lemnoasă
nr. 5567 din 26.07.2019, încheiat cu operatorul economic Ocolașul Mare Forest S.R.L. pentru
partida nr. 1019 Bistra
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, modificat și
completat şi ale O.M.M.P. nr. 1540 din 3 iunie 2011, modificat și completat, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al
materialului lemnos;
Luând în considerare:
- contractul nr. 5567 din 26.07.2019 pentru vânzare masă lemnoasă – partida 1019 Bistra
- cererea SC Ocolașul Mare Forest S.R.L. nr. 198 din 12.12.2019 înregistrată la registratura
Primariei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 9415 din 17.12.2019 pentru reeșalonarea la plată pentru
partida nr. 1019 licitată la data de 15.07.2019, adjudecată conform procesului verbal de licitație nr.
5184 din 15.07.2019 şi contractată prin contractul nr. 5567 din 26.07.2019, motivat de
imposibilitatea exploatării masei lemnoase contractate ca urmare a surpării parțiale a drumului
Comarnic, a afectării capacității de utilizare a drumului de exploatare la parametrii normali și
imposibilitatea amenajării unei platforme de încărcare;
- adresa nr. 9687 din 20.12.2019 a Primăriei Comunei Bicazu Ardelean prin care, în vederea
soluționării sesizării s-a solicitat firmei Ocolașul Mare Forest S.R.L. să depună înscrisuri
doveditoare şi adresă de la administratorul - Ocolul Silvic Bicaz cu privire la motivul neautorizării
pentru exploatare a partizii nr. 1019;
- adresa nr. 23 din 03.02.2020 a SC Ocolașul Mare Forest S.R.L. înregistrată la registratura
Primariei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 997 din 14.02.2020 prin care revine la adresa sa nr. 198
din 12.12.2019 și depune și adresa nr. 802 din 28.01.2020 de la administratorul, Ocolul Silvic
Bicaz, cu privire la motivul neautorizării pentru exploatare a partizii nr. 1019, conform căreia
autorizarea la exploatare a partizii nr. 1019 se va putea face numai după reprimirea partizilor
exploatate de alt operator economic - SC Transport ADI SRL;
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 1061 din 18.02.2020;
- raportul de specialitate nr. 1060 din 17.02.2020 al viceprimarului comunei Bicazu
Ardelean, însoțit de Procesul Verbal nr. 155 din 11.06.2019 privind constatarea si evaluarea
pagubelor produse în comuna Bicazu Ardelean ca urmare a precipitaiilor inregistrate in luna iunie
2019 emis de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (pozițiile 7-9), precum și de planșe foto
cu drumul Comarnic, partial refăcut;
- raportul de specialitate nr. 1074 din 18.02.2020 întocmit de d-na Topliceanu Aurica,
consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate Financiar, Impozite și Taxe Locale;
constatăm că se susține aprobarea reeșalonării la plată, începând cu data înregistrării cererii
de reeșalonare, respectiv cu data de 17.12.2019, a obligațiilor scadente și neonorate la plată derivate
din contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 5567 din 26.07.2019, încheiat cu operatorul economic
Ocolașul Mare Forest S.R.L. pentru partida nr. 1019 Bistra, pentru următoarele considerente:

- ploile abundente din luna iunie 2019 au afectat drumul de tractor (de exploatare) și Drumul
satesc Comarnic aflat în continuarea drumului de exploatare, în sensul că Drumul sătesc Comarnic a
fost surpat pe o lungime de circa 30 m și după refacerea, in regim de urgenta, acesta nu a mai putut
fi folosit la capacitate maximă, fiindu-i afectată structura de rezistență ce urmează a fi reabilitată în
cadrul proiectului de investiții “Modernizare infrastructurii rutiere locale, în comuna Bicazu
Ardelean, județul Neamț”, aflat în executie;
- drumul de acces la partidă pentru tractor este îngust, nu permite utilizarea sa de mai mulţi
operatori pentru accesul la partizile aflate în exploatare și nici amenajarea unei platforme de
încărcare;
- punctul de vedere al administratorului, Ocolul Silvic Bicaz, privind faptul că autorizarea
pentru exploatare a partizii nr. 1019 este condiiționată de reprimirea partizilor exploatate de
operatorul economic, SC Transport ADI SRL;
Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată,
proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g)
coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 363 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ raportate la dispozițiile Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, modificat și completat;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă reeșalonarea la plată, până la data de 30.04.2020, a obligațiilor
principale și a obligațiilor accesorii calculate până la data înregistrării la Primăria Comunei
Bicazu Ardelean a cererii de reeșalonare la plată, respectiv până la data de 17.12.2019,
scadente și neonorate la plată, derivate din contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 5567 din
26.07.2019 încheiat cu operatorul economic Ocolașul Mare Forest S.R.L. pentru partida nr.
1019 Bistra, constând în:
a) suma de 285.219 lei cu titlu de preț neachitat;
b) suma de 26.981,81 lei cu titlu de penalități de întârziere.
Art. 2 – (1) Reeșalonarea la plată operează după încheierea de către părți, în acest sens, a
unui act adițional la contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 5567 din 26.07.2019.
(2) Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, să
semneze actul adițional la contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 5567 din 26.07.2019.
(3) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bicazu
Ardelean, județului Neamț.
Art. 3 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei
hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului Județului Neamț în vederea
exercitării controlului de legalitate, altor autorități publice interesate și va asigura aducerea la
cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Olariu Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 13 din 18.02.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 18.02.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.

