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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA          

DIRECȚIA SILVICĂ NEAMT                                                                  U.A.T. ROMAN 

OCOLUL SILVIC ROMAN 

Nr. ________/____________                                                                Nr. ________/____________ 

 

 

 

 

PARTENERIAT 
PENTRU VÂNZAREA DE LEMN PENTRU FOC, 

în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 59, alin. (5
1
-5

7
) din  

Legea nr. 46/2008R, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

Cap.I PĂRȚILE 

 

Art. 1 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ 

NEAMT, prin OCOLUL SILVIC ROMAN, cu sediul în ROMAN, Judeţul NEAMT, Str. 

COSTACHE NEGRI, Nr. 17, Cod poştal 611016, telefon 0233740323, fax 0233740472, E-mail 

roman@silvant.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/450/1991, 

având atribuit CUI RO1590120, având cont IBAN nr. RO12BRDE280SV02325062800, deschis 

la BRD ROMAN existând şi funcţionând potrivit legislaţiei Statului Român, reprezentată prin 

ALUNGULESEI CIPRIAN, cu funcţia de ȘEF OCOL 

și 

MUNICIPIUL ROMAN cu sediul în ROMAN, reprezentată de MICU LUCIAN-OVIDIU, 

în calitate de PRIMAR, 

au convenit asupra următoarelor: 

 

Cap.II OBIECTUL PARTENERIATULUI 

 

Art. 2 Obiectul prezentului parteneriat îl constituie punerea la dispoziția populației din raza 

administrativ-teritorială a Municipiului ROMAN de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la 

capătul gros de maximum 24 de cm și lemn de foc pentru încălzirea locuințelor  şi pentru consumul 

propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul 

local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 

ajutorului de stat. 
Volumul necesar de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de 

maximum 24 de cm și lemn de foc, stabilit de Municipiul ROMAN în baza cererilor depuse de 

solicitanți, este de 8000 mc; 
Volumul disponibil de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de 

maximum 24 de cm și lemn de foc, estimat de către ocolul silvic este de 500 mc. 
 

Cap.III DURATA PARTENERIATULUI 

 

Art. 3 Prezentul parteneriat este valabil începând cu data semnării sale până la data de 

31.12.2018, părțile având posibilitatea prelungirii acestuia, prin încheierea unui act adițional. 

 

Cap.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Art. 4 În scopul realizării parteneriatului, părțile își asumă următoarele obligații: 
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A. Obligațiile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică NEAMT, 

prin Ocolul Silvic ROMAN: 

- Anunță în scris, lunar, Municipiul ROMAN, privind volumul de lemn rotund și despicat 

de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm și lemn de foc care poate fi valorificat 

către solicitanții de pe raza unității administrativ teritoriale. Dacă în termen de cel mult 30 zile de la 

notificarea primăriei de către ocolul silvic nu există solicitări din partea populației din raza unității 

administrativ-teritoriale lemnul se poate valorifica altor solicitanți. 

- Asigură solicitanților de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului ROMAN, 

accesul la volumul de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 

de cm și lemn de foc care poate fi valorificat prin vânzare directă, în limita volumelor disponibile cu 

încadrarea într-un volum maxim de  10 mc pe familie/gospodărie; 

- Aprobă cererile depuse de solicitanți la primărie prin rezoluția șefului de ocol către 

gestionarul lemnului rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm 

și lemn de foc; 

- Vinde lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de 

cm și lemn de foc în conformitate cu prevederile legale, în ordinea primirii solicitărilor, din punctul 

/ punctele: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Analizează lunar  împreună cu Municipiul ROMAN aplicarea prevederilor prezentului 

parteneriat și consemnează concluziile în înscrisuri. 

B. Obligațiile Municipiului ROMAN: 
- Centralizează cererile solicitanților privind achiziționarea de lemn rotund și despicat de 

lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm și lemn de foc în scopul determinării 

volumului necesar la nivelul unității administrativ-teritoriale și le transmite cu celeritate către 

Ocolul Silvic ROMAN. 

-  Prioritizează cererile de lemn pentru foc care trebuie onorate și asigură asistența necesară 

astfel încât lemnul pentru foc să ajungă la cetățenii comunității locale în funcție de nevoile esențiale 

ale acestora raportat la numărul membrilor dintr-o familie, nivelul de trai, etc.; 

-  Analizează lunar împreună cu Ocolul Silvic ROMAN aplicarea prevederilor prezentului 

parteneriat și consemnează concluziile în înscrisuri. 

 

Cap. V VALIDITATEA CLAUZELOR 

 

Art. 5 Orice înțelegere verbală este considerată nulă și lipsită de efecte juridice. 

Art. 6 Eventualele amendamente, adăugiri sau orice alte modificări făcute asupra 

prezentului parteneriat, sunt considerate valide numai dacă sunt confirmate în scris și însușite de 

ambii semnatari. 

Art. 7 Neîndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stabilite prin prezentul 

parteneriat, conduce la rezilierea acestuia, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare 

adresată celeilalte cu 15 zile înainte. 

Art. 8 Eventualele modificări legislative referitoare la valorificarea materialelor lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică a statului, vor fi aplicate prevederilor prezentului parteneriat 

întocmai,  prin încheierea de acte adiționale. 

 

Cap.VI ÎNCETAREA PARTENERIATULUI 

 

Art. 9 Prezentul parteneriat încetează la expirarea termenului prevăzut, prin acordul cert și 

neechivoc al părților, precum și dacă eventualele modificări legislative referitoare la valorificarea 
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materialelor lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului nu ar mai fi aplicabile 

prezentului. 

 

Cap.VII CONFIDENȚIALITATE 

 

Art. 10 Fiecare parte se angajează să abordeze și să păstreze confidențialitatea stabilită de 

comun acord asupra tuturor informațiilor legate de încheierea și derularea prezentului parteneriat, 

precum și asupra informațiilor confidențiale la care are sau a avut acces și care au legătură cu 

cealaltă parte. 

 

Cap.VIII FORȚA MAJORĂ 

 

Art. 11 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor asumate prin prezentul parteneriat. Prin forța majoră se înțelege un eveniment 

independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea parteneriatului 

și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

Art. 12 Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți, în 

scris, în maxim 5 zile de la apariție, precum și încetarea acesteia, în maxim 5 zile. 

Art. 13 Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult, fiecare parte poate 

renunța la executarea prezentului parteneriat pe mai departe. În nici un caz, nici una dintre părți nu 

are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate 

obligațiile până la această dată. 

 

Cap. IX SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

Art. 14 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest parteneriat, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă. 

 

Cap. X DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 15 Prezentul parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. 

Art. 16 Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, înscris într-un act adițional, 

care va face parte integrantă din prezentul parteneriat. 

Art. 17 Prețurile de vânzare ale lemnului pentru foc vor fi stabilite conform prevederilor 

legale în vigoare și vor fi afișate la sediile partenerilor. 

Art. 18  Beneficiarii lemnului pentru foc dobândit ca urmare a prezentului parteneriat nu au 

drept de comercializare a lemnului pentru foc. 

Art. 19 Prezentul acord s-a încheiat la data de _____________, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA                   MUNICIPIUL ROMAN 

                DIRECȚIA SILVICĂ NEAMT                                             PRIMAR, 

                OCOLUL SILVIC ROMAN                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                 ȘEF OCOL,                                
 


