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HoTARAREA NR. 16 din data de 2B.o7.zo,t6

privind acceptarea de citre Ocolul Silvic al Municipiului Bistrifa R.A. a
procesului de certificare a managementului forestier si crearea grupului de
certificare
Consiliul de Administrafie,
avand in vedere:

prevederile HotdrArii Consiliului Local

al

Municipiului Bistrila R.A. nr.
104126.09.2013 privind modificarea 9i completarea Hotd16rii nr, 04126.03.200ga
consiliului local al municipiului Bistrita, privind infiin[area Regiei Publice locale Ocolul
Silvic al municipiului Bistrita R.A

-

structurd cu specific silvic, prin reorganizarea

Serviciului public municipal ,,Ocolul Silvic al municipiului Bistri[a", cu completdrile

gi

modificdrile ulterioare;

prevederile Hotdrarii Consiliului Local al Comunei Livezile nr, 56/1 1.10.2013
privind modificarea gi completarea Hotdrdrii nr. 14125.03.2009 a consiliului local al
municipiului

Bistrita, privind infiintarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic

municipiului Bistrita R.A

al

- structurd cu specific silvic, prin reorg anizarea Serviciului

public municipal ,,Ocolul Silvic al municipiului Bistrila", cu completdrile 9i modificarile
ulterioare;
Procesul Verbal nr, 8/28.07.2016

al

sedintei Consiliului de Administralie din

data de 28.07.2016'.

ln temeiul arL 15 lit. o din Anexa nr. 4 la HCL 104 126.09.2013 Statutul
actualizat al R,P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrila R.A.

HorAnAgrE:
Art'1' Se aprobd cu un numdr de 5(cinci) voturi,,pENTRU,,
din totalul de cinci
membri prezenli, urmdtoarele:

ocolul silvic al Municipiului Bistrila RA sd adere la principiile
de cefti1care a
managementului forestier, in calitatea sa de administrator
al fondului forestier.
ocolul silvic al Municipiului Bistrila RA sd funclioneze
ca 9i administrator al
grupului de certificare, grup care va fi constituit
din acei proprietari aflali in

lt

administrarea ocolului care vor accepta includerea
lor in scopul certificdrii,

Se numegte domnul inginer Emil Titus Anca

ill

ca manager

al grupului de

certificare.

lv'

in aceastd calitate Regia Publicd Locald ocolul silvic al Municipiului

Bistrita

RA are urmdtoarele obligatii:

4'1'

elaboreazd gi implementeazd sistemul de documente gi
proceduri pentru
certificarea managementului forestier in vederea oblinerii
gi pastrdrii
certificatului;

4'2'
4'3'
4'4'
4'5'
4'6'

pdstreazd actualizat registrul membrilor grupului

gi documentele de

acceptare, excludere sau retragere ale membrilor din grupul
de certificare;
creazd gi implementeazd un mecanism de rezolvare
a conflictelor dintre
membrii grupului de certificare;
este principala entitate responsabild in numele proprietarilor,
in raport cu
factorii interesa{i gi organizalia de certificare;

gestioneazd

9i

asigurd transparenla tuturor costurilor asociate

certificarea managementului forestier in numele proprietariror;
implementeazd planul de monitorizare gi organizare
a vizitelor

cu

de control

ale organismului de certificare;
4'7

'

identificd neconformitdlile, comunicd gi urmdregte
indeplinirea ac(iunilor
corective la nivelul membrilor grupui;

4.8.

elaboreaza gi implementeazd sistemul de monitorizare a comercializdrii
produselor certificate (lantul de custodie) si de folosire a mdrcii inregistrate
la nivelul membrilor grupului.

V.

Membrii grupului de certificare sunt reprezentanli de proprietarii terenurilor
forestiere afla{i in administrarea OS Municipal Bistri{a RA care in mod voluntar
aderd la principiile cerlificdrii forestiere. Acestea au urmdtoarele indatoriri fatd
de administratorul grupului de certificare:

5.1.

emit o decizie sau semneazd un act adilional la contractul de administrare

care demonstreazd acceptarea gi inlelegerea tuturor aspectelor
obl igalii lor relevante

5.2.

cerlificarii managementu

ru

gi

i forestier;

igi declard consimldmAntul pentru controalele interne din cadrul grupului,
precum gi pentru auditul efectuat de cdtre organismul de cerlificare in
legdturd cu activitdtile de gestionare a pddurilor gi vAnzarea produselor
forestiere.

5.3.

pldtesc taxele anuale aferente statutului de membru al grupului gi cotdpade din costurile de certificare in raporl de suprafata inclusd in certificare;

5.4.

aderd la procedurile grupului de cerlificare, in particular la cele pentru
acceptarea, suspendarea gi excluderea din grup gi de rezolvare a
conflictelor din cadrul grupului;

5.5.

iau la cunogtinfd notificdrile gi informafiile primite pe linie de certificare

a

managementului forestier;

5,6.

informeazd ocolul silvic de orice modificare relevantd pentru certificarea
managementului forestier (cregterea/reducerea suprafelei de pddure, litigii,

activitdli ilegale

in opera{iunile forestiere etc.) in termen de 7 zile de la

modificare;

5.7.

comercialiazd, factureazd

gi

pdstreazd inregistrdri privind vdnzarea

prod uselor certificate conform proced u rilor specifice de cerlifica re

5.8.

;

utilizeazd marca inregistratd a organismului de certificare doar in conditiile

procedurilor elaborate de administratorul de grup,

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se imputernicegte dl.
Valea ovidiu Lucian, pregedinte al consiliului de Administralie.
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