
    
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-cumpărare 

masă lemnoasă nr. 6257 din 31.07.2020 încheiat cu operatorul economic Translemn YMG 

S.R.L. pentru grupajul format din partizile nr. 1269 și nr. 1273 din punctul Toșorog 

 

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. 6257 din 31.07.2020 pentru vânzare-cumpărare masă lemnoasă pentru 

grupajul format din partizile nr. 1269 și nr. 1273 din punctul Toșorog 

- factura nr. 7639 din 24.09.2020 reprezentând transa II-a de plată de 40% în valoare de 

70.386,80 lei, scadentă la data de 30.09.2020; 

- cererea-notificare formulată de Translemn YMG S.R.L., înregistrată la registratura 

Primariei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8530 din 14.10.2020, prin care se solicită 

reeșalonarea la plată a grupajului format din partizile nr. 1269 și nr. 1273,  licitat la data de 

20.07.2020, adjudecat conform procesului verbal de licitație nr. 5999 din 20.07.2020 şi contractat 

prin contractul nr. 6257 din 31.07.2020, în baza clauzelor contractuale, motivat de faptul că s-a 

aflat în situație de imposibilitate de exploatare a masei lemnoase contractate din lipsă de personal 

și din cauza situației financiare a firmei; 

- situația salariaţilor Translemn YMG S.R.L. la data de 14.10.2020, anexă la cererea-

notificare, înregistrată la registratura Primariei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8530 din 

14.10.2020;  

- adresa nr. 367 din 16.10.2020 emisă de Translemn YMG S.R.L. de completare cererii-

notificare, menționate anterior, înregistrată la registratura Primariei Comunei Bicazu Ardelean sub 

nr. 8311 din 16.10.2020 cu referire la termenele de reeșalonare a plăților solicitate de petentă, 

însotită de facturile nr. 0001341 din 27.07.2020 si nr. 0001350 din 26.09.2020 emise de 

Translemn YMG S.R.L.;   

- adresa nr. 9808 din 16.10.2020 emisă de Ocolul Silvic Bicaz și înregistrată la Primaria 

Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8312 din 16.10.2020, prin care ne-au comunicat faptul că 

operatorul economic Translemn YMG S.R.L. a înregistrat contractul nr. 6257 din 31.07.2020 

pentru vânzare-cumpărare masă lemnoasă la Ocolul Silvic Bicaz sub nr. 9805 din 16.10.2020, că 

până la aceasta dată nu au fost autorizate pentru exploatare partizile nr. 1269 și nr. 1273 constituite 

în grupajul ce face obiectul acestui contract și că în conformitate cu prevederile 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, operatorul 

economic poate solicita autorizarea la exploatare a partizilor nr. 1269 și nr. 1273 pe tot parcursul 

anului, neexistând restricții de exploatare; 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 8316 din 16.10.2020; 

- raportul de specialitate nr. 8310 din 16.10.2020 întocmit de d-na Topliceanu Aurica, 

consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate Financiar, Impozite și Taxe Locale; 

Constatăm că față de prevederile art. 31 alin. (4) din contractul de vânzare-cumpărare masă 

lemnoasă nr. 6257 din 31.07.2020, conform cărora:” (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și 



(2), dacă cumpărătorul formulează notificare peste termen, solicitând reeșalonarea la plată a 

obligațiilor principale și/sau obligațiilor accesorii calculate până la data formulării notificării, 

scadente și neonorate la plată, în măsura în care cazul fortuit/forța sunt dovedite, reeșalonarea la 

plată se aprobă prin hotărâre a consiliului local și obligațiile accesorii sunt datorate până la data 

notificării. În cazul adoptării unei hotărâri de eșalonare la plată, părțile de comun acord pot 

încheia un act adițional la contractul de vânzare-cumpărare.”, se susține aprobarea reeșalonării la 

plată, începând cu data înregistrării cererii de reeșalonare, respectiv cu data de 14.10.2020, a 

obligațiilor scadente și neonorate la plată derivate din contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 

6257 din 31.07.2020, încheiat cu operatorul economic Translemn YMG S.R.L. pentru grupajul 

format din partizile nr. 1269 și nr. 1273 din punctul Toșorog, cu respectarea art. 31 alin. (4) din 

contract, motivat de imposibilitatea operatorului economic de a exploata masa lemnoasa 

contractată ca urmare a scăderii numărului de personal și de a achita transele de plată conform 

clauzelor contractuale datorită scăderii veniturilor firmei rezultate din vânzarea masei lemnoase cu 

cca 50% din iulie 2020 până în septembrie 2020 datorită scăderii preturilor de vânzare pe piata 

lemnului. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre şi 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 15.12.2020, a obligațiilor 

principale și a obligațiilor accesorii, scadente și neonorate la plată, derivate din tranșa a II-a de 

plată aferentă contractului de vânzare masă lemnoasă nr. 6257 din 31.07.2020 încheiat cu 

operatorul economic Translemn YMG S.R.L. pentru grupajul format din partizile nr. 1269 și nr. 

1273, astfel cum au fost calculate până la data înregistrării la Primăria Comunei Bicazu Ardelean a 

cererii-notificare de reeșalonare la plată, respectiv până la data de 14.10.2020, constând în: 

a) suma de 70.386,80 lei cu titlu de preț neachitat; 

b) suma de      985,46 lei cu titlu de penalități de întârziere. 

(2) Se aprobă reeșalonarea la plată, până la data de 15.02.2021, a obligațiilor principale, 

derivate din tranșa a III-a de plată aferentă contractului de vânzare masă lemnoasă nr. 6257 din 

31.07.2020 încheiat cu operatorul economic Translemn YMG S.R.L. pentru grupajul format din 

partizile nr. 1269 și nr. 1273, constând în suma de 70.386,80 lei cu titlu de preț. Pentru tranșa a 

III-a operatorul economic nu datoreză penalități, cererea de reeșalonare fiind formulată anterior 

implinirii scadenței stipulate la art. 4 alin. (1) a treia liniuță din contract. 

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. 6257 din 31.07.2020.   

(2) Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, să 

semneze actul adițional la contractul de vânzare masă lemnoasă nr. 6257 din 31.07.2020. 

(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,  

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 92 din 16.10.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 16.10.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



