ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 57 /2019
privind aprobarea modificării contractului de administrare între Direcţia Silvică
Suceva, prin Ocolul Silvic Broșteni, în calitate de administrator și Comuna
Gălăuţaş în calitate de proprietar
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 31 mai 2019 ;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al viceprimarului nr. 4/106/23.05.2019, precum şi raportul
de specialitate al compartimentului de resort nr.4/107/23.05.2019 prin care se propune
aprobarea modificării contractul de administrare a suprafeţei de fond forestier
aparţinând comunei Gălăuţaş; pe durata de valabilitate a amenjamentului silvic, ca
urmare a modificării legislației, normelor și instrucțiunilor care definesc regimul silvic;
Contractul de administrare nr. 2977 din 26.07.2001 și actul aditional la acesta, cu
valabilitate până la data de 31.12.2022(durata de valabilitate a amenjamanetului silvic);
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 13 /2014 privind aprobarea
actului aditional la contractul de administrare nr. 2977/26.07.2011 încheiat între RNPRomsilva prin Direcţia Silvică Suceva, în calitate de administrator şi Primăria Comunei
Gălăuţaş în calitate de proprietar
În conformitate cu prevederile art.10 şi art.12 din Legea nr.46/2008 –Codul Silvic,
cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art.5 din Legea 56/2010 privind
accesibilizarea fondului forestier;
Amenajamentul silvic întocmit în anul 2013, pentru suprafaţa reamenajată de
1956,8 ha, cu valabilitate de la data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2022;
Titlul de proprietate nr. 7998/2002, eliberat de Comisia Judeţeană pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Harghita, pentru suprafaţa de 818
ha teren cu vegetatie forestieră din fondul forestier naţional, situat pe teritoriul comunei
Bilbor
-Titlul de proprietate nr.316/07.11.2002 privind reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenului cu vegetatie forestieră în suprafaţă de 1138 ha, 8000 mp,
situat pe teritoriul administrativ al localităţii Broşteni ;
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.6/38/24.05.2019, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi
protecţia mediului, nr. 6/37/24.05.2019, comisia de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr .6/36/24.05.2019 ;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă administrarea, în regim silvic, a fondului forestier aflat în
proprietatea comunei Gălăuţaş, pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic,
respectiv până la data de 31.12.2022 de către Direcţia Silvică Suceva, prin Ocolul Silvic
Broșteni.
Art.2. Direcţia Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Broşteni, va administra în regim
silvic, în baza Legii nr. 46/2008-Codul Silvic si a altor reglementări în vigoare, suprafaţa
de 1956,8 ha fond forestier aflat în proprietatea comunei Gălăuţaş.
Art.3. (1) Administrarea în regim silvic a fondului forestier aflat în proprietatea
comunei Gălăuţaş, pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, respectiv până la
data de 31.12.2022, se va face pe baza Contractului de administrare modificat, anexă la
prezenta hotărâre.
(2) Împuternicește primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, pentru semnarea
în numele comunei Gălăuțaș a contractului de administrare modificat conform alin. 1 al
art.3.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului-Judetul Harghita,
primarului comunei Gălăuţaş, Directiei Silvice Suceava, Ocolului Silvic Broşteni şi va fi
adusă la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Gălăuţaş.
Gălăuțaș, la

31 mai 2019

Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

