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MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
RO 520008 Sf.Gheorghe                                                       Tel:  0267-316957 
str. 1 Decembrie nr. 2                                                     Fax: 0267-311243 
Judetul Covasna                                                          E-Mail: info@sepsi.ro 

 
Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE ________/__________ 
Nr. înreg. OCOLUL SILVIC HATOD SRL ___________/__________ 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al Municipiului 

Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel. 0267-
316957, fax 0267351781, având cod fiscal 4404605, cont IBAN 
______________________, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat prin Antal 
Árpád-András, în calitate de primar şi Veress Ildikó director executiv, 

 şi 
1.2. OCOLUL SILVIC HATOD SRL, cu sediul în______________________, 

înregistrată în Registrul Comerţului nr.______________, având cod 
fiscal_________________, având cont _________________________, deschis la 
________________________, reprezentat de ____________________________, 
având în vedere HCL aprobat la începutul fiecărui an, pentru anul respectiv privind 
aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului 
lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor 
fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din 
fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe necesare a se executa 
și privind aprobarea Regulamentului de vânzare fără licitaţie şi fără negociere a masei 
lemnoase către populaţie şi încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod S.R.L. pentru vânzarea fără licitaţie şi fără negociere a 
masei lemnoase către populaţie; 

în baza art. 45 alin. (1) şi alin. (2) din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
au convenit asupra următoarelor:  
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul prezentului parteneriat îl constituie punerea la dispoziţia populaţiei din 

raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe a masei lemnoase constând 
în lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm; 
lemn de lucru cu diametrul la capătul gros peste 24 de cm, clasa C şi lemn de foc destinat 
consumului propriu al persoanelor fizice şi al serviciilor şi instituţiilor publice din 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale Municipiului Sfântu Gheorghe 
care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 
ajutorului de stat. 

2.2. Volumul de lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 de cm; lemn de lucru cu diametrul la capătul gros peste 24 de cm, clasa C şi 
lemn de foc, ce se acordă solicitanţilor din Municipiul Sfântu Gheorghe în baza cererilor 
depuse, este de 6,2 mc/gospodărie. 

2.3. Volumul estimat de masă lemnoasă care se va vinde către persoane fizice se 
aprobă anual în condițiile legii, prin hotărâre, de consiliul local.  

2.4. Masa lemnoasă necesară pentru nevoile proprii ale serviciilor şi instituţiilor 
publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale Municipiului Sfântu 



Gheorghe care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat este aprobat prin HCL la începutul fiecărui an pentru anul în 
curs 

III. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONTRACTULUI  
3.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării acestuia şi este 

valabil până la data de 31.12.2023. 
3.2. Durata contractului se prelungeşte prin acordul părţilor, prin încheierea unui act 

adiţional. 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
4.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă:  
a) Să centralizeze cererile depuse de persoanele fizice în baza condiţiilor şi criteriilor 

stabilite prin Regulamentulul de vânzare fără licitaţie şi fără negociere a masei lemnoase 
către populaţie, aprobat prin HCL nr.  /2020, şi să transmită cu celeritate către Ocolul 
Silvic Hatod lista solicitanţilor. 

b) Să asigure transportul materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii ale 
seviciilor şi instituţiilor publice din subordinea consiliului local, de la rampă la punctul de 
destinaţie, cu autovehiculele aparţinând Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public  
din cadrul Primăriei Mun. Sfântu Gheorghe sau prin firmă de transport. 

4.2. Ocolul Silvic Hatod SRL se obligă: 
a) Să exploateze la drum auto forestier materialul lemnos din fondul forestier 

aparţinând Unităţii Administrative Teritoriale al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
b) Să efectueze sortarea primară şi să pregătească materialul lemnos sortat pentru 

valorificare. 
c) Cu respectarea centralizatoarelor prevăzute la pct. 4.1 lit. a) să vindă lemnul rotund 

şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm; lemn de lucru cu 
diametrul la capătul gros peste 24 de cm, clasa C şi lemn de foc în limita volumelor 
disponibile, cu încadrarea într-un volum max. de 6,2 mc pe gospodărie.  

d) Să anunţe în scris, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, Municipiul Sfântu 
Gheorghe privind volumul de lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros 
de maximum 24 de cm; lemn de lucru cu diametrul la capătul gros peste 24 de cm, clasa C 
şi lemn de foc valorificat către solicitanţii de pe raza unităţii administrativ teritoriale prin 
depunerea avizului de însoţire a materialului lemnos, cu borderou, şi raport fiscal sumar. 
Să întocmească graficul de aprovizionare cu material lemnos a locuitorilor.  

e) Să depună în baza raportului fiscal sumar contravaloarea materialului lemnos 
valorificat în baza prezentului contract, la Direcţia de Finanţe Publice Municipale din 
cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, în data de 15, respectiv penultima zi lucrătoare a 
fiecărei luni. 

V. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 
CONTRACTUALE 

5.1. Neîndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stabilite prin prezentul 
contract, conduce la rezilierea acestuia, o parte putând cere rezilierea printr-o notificare 
prealabilă adresată celeilalte părţi cu 15 zile înainte. 

5.2 Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării 
acestui contract. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
6.1 Prezentul contract înceteaza în următoarele cazuri: 
- la expirarea termenului prevăzut 
- părţile convin de comun acord încetarea contractului 
- dacă eventualele modificări legislative referitoare la valorificarea materialului 

lemnos din fondul forestier proprietate publică a Mun. Sfântu Gheorghe nu ar mai fi 
aplicabile prezentului. 

VII. FORŢA MAJORĂ 
7.1. Forţa majoră înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau totale 

a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, cu condiţia ca evenimentul să fie notificat de 



partea care îl invocă, celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea lui, şi partea care 
îl invocă să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.  

7.2. Prin „forţa majoră” se înţelege un fenomen natural sau social exterior, 
extraordinar, de nebiruit, şi care nu putea fi prevăzut (ex. calamităţi naturale).  

VIII. LITIGII  
8.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi 

interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru 
nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecătoreşti competente.  

IX. DISPOZIŢII FINALE  
9.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor 

contractante, prin act adiţional.  
9.2. Orice înţelegere verbală este considerată nulă şi lipsită de efecte juridice. 
9.3. Preţurile de vânzare ale lemnului de foc vor fi stabilite conform prevederilor 

legale în vigoare şi vor fi afişate la sediile partenerilor. 
9.4. beneficiarii lemnului de foc dobândit ca urmare a prezentului parteneriat nu au 

drept de comercializare a lemnului de foc. 
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE                   OCOLUL SILVIC HATOD SRL  
           PRIMAR 

     ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS 
 
 
 
 
        DIRECTOR 

             VERESS ILDIKÓ 
 
 
 
 
 
 
 Vizat din punct de vedere juridic            


