ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEHADICA

nr. 43 Din 21.09.2020
privind aprobarea actului adifional nr. 5485 din 03.09,2020la contractul
nr.10891/30.12.2016 incheiat intre Comuna Mehadica qi Direc(ia Silvicd
Carag-Severin prin Ocolut Silvic ehadia
Consiliul local al comunei Mehadica, intrunit in gedinJa ordinarf, <lin data de 21.09.2020;

LuAnd in considerare:
referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre

-

iniliat de primarul comunei Mehadica;
Raportul compartimentului de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica;
avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mehadica;
Adresa Ocolului Silvic Mehadia nr. 5495103.09.2020 prin care se comunicd actul
adi{ional nr.5485 din 03.09.2020 cu tariful de administrare pentru anul2020, calculat in
urma actului aditrional m.2 din 02.03.2020la Co actul Colectiv de munc[ 2019-2021.
spre a fr semnat;
- Contractul nr. 10891 din 30.12.2016 privind administrarea fondului forestier incheiat
intre comuna Mehadica gi Direclia Silvica Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia;
in confo itate cu :
- prevederile art. 10, 12 qi 17 din Legea rtr. 4612008, Codul Silvic, republicat cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor . 12b ahn. (1) qi alin. (2) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (7) lit. r) qi
ale art. 196 alin. (1) lit. a) din oUG 57l20lg privind Codul Administrativ, cu modificarile
9i
completdrile ulterioare,

HOTANA
Art. l.

TE:

aprobd actul adilional nr.5485 din 03.09.2020lacontractul nr.l0g9l/30.12.2016
incheiat intre Comuna Mehadica gi DirecJia Silvicd Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia
cu
tariful de administrare pentru anul 2020, calculat in urma actului aiilional nr.2 din 02.03.2020 Ia
Contractul Colectiv de muncd 2019-2021.
Se

rimdriei comunei Mehadica.

Nr. 43
Data 21.09.2020
PRE$EDINTE DE SE
VADRARITI COSTA

* Prezenta hotdrdre

O

a

fost

abyineri,. con,silieri prezenli

SEC

CONTRASEMNEAZA
TAR GENERAL AL COMUNEI

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMTINA MEHADICA
NR.

privind aprobarea actului adifional nr. 5485 din 03.09.2020la contr&ctul
nr.10891/30.12.2016 incheiat intre Comuna ehadica gi Direcfia SilVici
Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia
Primarul comunei Mehadica - Urechi Ion, ales la datade 5 iunie 2016:
LuAnd in considerare:
- Raportul comp imentului de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mehadiqa;
- Adresa Ocolului Silvic Mehadia nr. 5495103.09.2020 prin care se comunigd actul
adilional nr.5485 din 03.09.2020 cu tariful de administrare pentru anul2020, calculat in
urma actului adiJional m.2 din 02.03.2020la Contractul Colectiv de muncd 2019-2021.

-

spre a f,r semnat;

Contractul nr. 10891 din 30.12.2016 privind administrarea fondului forestier fincheiat
intre comuna Mehadica qi DirecJia Silvica Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia;
in confo irare cu :
- prevederile 10, 12 qi 17 din Legea nr. 4612008, Codul Silvic, republicat cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor .129 alin. (1) Ei alin. (2)lit. d), coroborate cu cele ale alin. (7) lit. r)
9i
ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, cu modifiodrile
9i
completdril e ulterioare,

PROPUN:
Art. 1. Se aprobd actul adilional nr.5485 din 03.09.2020Ia contractul nr.10891/30.[2.2016
incheiat intre Comuna Mehadica gi DirecJia Silvicd Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mefadia cu
tariful de administrare pentru anul 2020, calculat in urma actului adilional nr.2 din02.03.2020 1a
Contractul Colectiv de muncd 2019-2021.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin\eazd primarul qomunei
Mehadica qi comparlimentul de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica.
Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunic[ primarului comunei Mehadica gi InstituJiei prefectului
judefului Carag-Severin, Comp imentului Contabilitate, Ocolului Silvic Mehadia, potrivit
prevederilot .197 alin. (1), alin. (2) 9i alin. (a) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

Inifiatorul proiectului de hotirflre,
URECHIATU

ROMANIA

CA

JUDETUL
S-SEVERIN
COM A MEHADICA

tg/,o)

2o2o

ARE
privind aprobarea actului adifional nr. 5485 din 03.09.2020la contractul
nr.10891/30.12.2016 incheiat intre Comuna ehadica qi Direc{ia Silvicl
Carag-Severin prin Ocolul Silvic ehadia
Avind in vedere:

-

Adresa Ocolului Silvic Mehadia nr. 5495103.09.2020 prin care se comunici actul
adilional nr.5485 din 03.09.2020 cu tariful de administrare pentru anul2020, calculat in
u a actului aditional nr.2 din 02.03.20201a Contractul Colectiv de muncd 2019-2021,
spre a

fi

semnat;

nr.2 din 02.03.2020 la Contractul Colectiv de Muncd au fost
impuse cregteri salariale incepdnd cu data de01.07.2020, se recalculeazatariful lunar de
administrare, modificandu-se la suma de 2325leiilund, frrd rvA.
- Contractul nr. 10891 din 30.12.2016 privind administrarea fondului forestier incheiat
intre comuna Mehadica Ei Direcfia Silvici Carap-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia;
in confo itate cu:

-

c6,

prin actul adilional

prevederile art. 10, 12 qi 17 din Legea
modificdrile qi completdrile ulterioare;

nr.

4612008, Codul Silvic, republicat cu

in concluzie, propun spre dezbatere gi adoptare Proiectul de Hotdrdre in forma prezentatit.

Primarul comunei Mehadica.
URECHTA

ROMANIA
JUDETUL

PR

CA

S-SEVERIN

ADICA

Nr.

privind aprobarea actului adifional nr. 5485 din 03.09 .z020la
contractul
nr'10891130.12.2016 incheiat intre Comuna Mehadica gi
Direcfia Sitvici
Carag-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia

Lu6nd in considerare :
- referatul de robare gi proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei
Mehadica privind aprobarea actului adilional nr. 5485 a'in
O:.Oq .2020 cu
tariful de administrare pentru ul 2020, calculat in urma actului
adilional
nr.2 din 02.03.2020Ia Contractul Colectiv de muncd 2019-2021;
- Adresa Ocolului Silvic Mehadia nr. 5495103.0g.2020 prin care se comunicd
actul adilional nr.5485 din 03.09.2020 cu tariful de aclministrare
pentru anul
2020, calculat in u a actului adifional nr.2 din 02,,03.2020Ia
Contractul
Colectiv de muncd 2019-2021, spre a fi semnat;
- Contractul m. 10891 din 30.12.2016 privind administrarea fondului
forestier incheiat intre comuna Mehadica gi oireclia Silvici
Carag-Severin
prin Ocolul Silvic ehadia;
^
In conformitate cu :
- prevederile art. 10, 12 gi 17 din Legea nr.4612008, Codul Silvic, republicat
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
includerea pe ordinea de zi a Eedinlei ordinare
Mehadica din data de 2r.09.2020
Ei discutarea
proiectului de hotirdre mai sus rnenlionat.

Consilier superior,
Gherghinescu Ana

a Consiliului local al

in

comunei

cadrul lucrdrilor acesteia a

ROMANIA

CA

JUDETUL
S-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
C

N

2020

I
Denumirea proiectului de hotirire :
" Proiect de hotir6re privind aprobarea actului adi!;ional nr. 5485 din
03.09.2020 la contractul nr.10891 130.12.2016 incheiat intre Comuna
Mehadica gi Direcfia Silvici Carag-severin prin Ocolul Silvic Mehadia"

Inifiator

:

Primarul comunei Mehadica

- Urechiatu Ion

in urma analizdrii referatului de robare, a proiectului
legislaliei in vigoare, comisia nr. I pentru pentru buget
Ei

de hotir6re gi

a

finan{e, activitdli
economico-financiare, selicii publice gi administrarea domeniului public qi privat
al
comunei Mehadica,
it
In
baza prevederilor aft. 125 drn OUG 5712019 privind Codul administrativ,
acordd,

AVIZFAVORABIL

I

EFA

pentru robarea proiectului

RABIL

de hotdr6re mai susmenlionat gi propune cuprinderea lui
pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului local al comun.i U.hudica
din data
de 21.09.2020.

BADERCA IOAN
2. IOVA ILIE
3. $ DRU CONSTANTTN
1.

- pregedinte
- secretar
- membru

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
COMISIA NR. 2

Nr.

tlf.pfl*zozo

AVIZ
Denumirea proiectului de hotirire :
" Proiect de hotirf,re privind aprobarea actului adi(ional nr. 54g5 din
03.09.2020 la contractul nr.10891/3 0.l2.20l6incheiat intre
Comuna
Mehadica qi Direcfia Silvici Caraq-Severin prin Ocolul Silvic Mehadia,,

Inifiator

:

Primarul comunei Mehadica

in urma

-

Urechiatu Ion

alizFrii referatului de aprobare, a proiectului de hotdrAre gi

a

In baza prevederilor art. 125 din OUG

a

ulturd, gospodiirire comunald, situalii
ilie, tineret, sport, activitdli social_
5712019

acordd

AVIZ FAVORABIL NEFA

privind Codul administrativ,

RABIL

pentru aprobarea proiectului de hotir6re mai susmenJionat gi propune
cuprinderea lui

pe ordinea de
21.09.2020

zi a qedinlei Consiliului local al comunei Mehadica din data

CO}IISI
1. CURESCU

:

PAVEL
2. ORZANICOLAE
3. GHIMBOA A TOSTP

- pregedinte
- secretar
- membru

de

