ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTRÂREA R.187/2008
privind aprobarea diminuarii valorii contractuale a volumului de masa lemnoasa exploatat de
S.C Silva Group S.R.L in baza contractului de furnizare masa lemnoasa pe picior
nr.12/3.01.2008

CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit în edina ordinar din data de 25.09.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinând raportul întocmit de seful RPL Ocolul Silvic Talmaciu nr.8122/22.08.2008 prin
care propune diminuarea corespunzatoare a valorii contractuale a volumului de masa lemnoasa
exploatat de S.C Silva Group S.R.L in baza contractului de furnizare masa lemnoasa cu
nr.12/3.01.2008 , procesele-verbale cu nr.551/3.04.2008, nr.623/14.04.2008, nr.711/6.05.2008,
nr.802/2008, nr.1014/13.06.2008 incheiat la fata locului de Comisia de evaluare, din care rezulta ca
materialul lemnos furnizat partial este inapt pentru valorificare, având o proporie mare de putregai
moale, defect ascuns ce duce la imposibilitatea industrializ rii materialului lemnos
respectiv;precum i expunerea de motive a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
În baza art.34 din contractul de vânzare-cump rare mas lemnoas nr.12/3.01.2008;
In conformitate cu cap.3.4. din O.M. nr.1651/2000- Normele tehnice privind evaluarea
volumului de lemn destinat comercializ rii;
In temeiul art.36 alin.2 lit.c , alin.5 lit.a. si b, art.45 alin.1 , art.115 alin.1 litera b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
HOTARTE:

Art.1-Se aproba modificarea valorii contractului nr.12/3.01.2008 aferent partizii 560 Contu
prin scaderea pretului de vânzare -pentru cantitatea de 287 mc material lemnos din specia molid
f r coaj , cu putregai moale,- de la valoarea adjudecat de 125 lei/mc la valoarea de 7.08 lei/mc
care reprezint valoarea lemnului de foc pe picior, din speciile de r inoase, la distana de colectare
cuprins între 101-1500 m , din lista de preuri aprobat pentru producie industrial prin HCL
165/2007.
Art.2-Indeplinirea prezentei revine RPL Ocol Silvic Talmaciu din cadrul Primariei Orasului
Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
25.09.2008
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