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HOTĂRÂREA NR. 8
privind aprobarea tarifului de prestări servicii pază și monitorizare a pădurii proprietate privată a

comunei Vințu de Jos, pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţa publică ordinară din data
de 31.01.2020, ora 16.00, în sala de şedinţă a Căminului Cultural al comunei Vinţu de Jos;

Analizând:
- Proiectul de hotărâre nr. 7/A/2/17.01.2020 privind aprobarea tarifului de prestări servicii

pază și monitorizare a pădurii proprietate privată a comunei Vințu de Jos, pentru anul 2020;
- Contractul de prestări servicii silvice nr. 269/29.01.2014 încheiat cu Direcţia Silvică Alba;
- Proiectul de act adițional nr. 4937/31.12.2019 întocmit de către  Ocolul Silvic Valea

Ampoiului;
- Referatul de aprobare  a primarului nr. 534/A/2/22.01.2020 în calitate de iniţiator;
- raportul de specialitate nr. 535/A/2/22.01.2020 al Biroului resurse umane, investiții,

achiziții publice și servicii publice, strategii ,programe, proiecte, impozite și taxe locale.
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Vinţu de Jos;

În conformitate cu:
- HG nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi

control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-
teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a
controalelor de fond

- art. 10 din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicată.
În temeiul art.139 alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ:
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă pentru anul 2020 tariful de 108,63 lei/an/ha, fără TVA pentru
serviciile de pază, administrare și monitorizare a fondul forestier proprietatea privată a comunei
Vințu de Jos.

Art. 2 Se împuternicește domnul Josan Ion Iosif, primarul comunei Vințu de Jos, să
semneze Actul adițional la contractul de prestări servicii silvice nr. 296/29.01.2014.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ
a Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, Biroului resurse umane, investiții, achiziții publice și servicii publice,
strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale, Direcției Silvice Alba – Ocolul Silvic Valea
Ampoiului.
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Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”, valabil
exprimate, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție, fiind respectate condițiile
prevăzute de lege pentru adoptarea prezentei hotărâri, respectiv majoritate absolută.

Vinţu de Jos, 31.01.2020
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