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  HOTĂRÂREA   NR.     31   / 2022 

 Privind aprobarea protocolului de asociere pe durata valabilităţii 

 amenjamentului silvic 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judetul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de  27 aprilie 2022;             

 

Având în vedere : 

 

 Referatul de aprobare a viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 5/ 59 /14.04.2022 ;  

 Raport de specialitate al compartimentului de resort nr. 5/ 60 /14.04.2022 

 Faptul că se află în faza de elaborare amenajamentul silvic al terenurilor cu vegetaţie 

forestieră a comunei Gălăuţaş aflate în administrarea Direcției Silvice Suceava prin Ocolul Silvic 

Broșteni, pentru UP VI Gălăuțaș (contract de prestări servicii nr. 5108/302/14.12.2021-încheiat 

cu SC IRISILVA SRL), beneficiar Comuna Gălăuțaș și Mănăstirea Sf. Ilie Toplița, Schitul 

Dumbrăvioara și Schitul Gura Izvor ; 

-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 județului Suceava, uat Broșteni; Titlul de proprietate nr. 7998/2002 privind 

suprafaţa de 818 ha teren cu vegetaţie forestieră, situată pe teritoriul administrativ al  judeţului 

Harghita, uat Bilbor. 

 -Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Gălăuţaş, întocmit de 

S.C. IRISILVA SRL CARACAL, data intrării în vigoare 01.01.2013 ;  

 Codul Silvic –Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 alin.  2 

lit. a și art. 20 alin 1, alin. 2, alin. 5, alin. 7; 

Cererea 30/14.04.2022, a Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița, proprietar de terenuri- pădure 

(conform titlu de proprietate nr. 7996/30.10.2002-30 ha-uat Bilbor, județul Harghita pentru 

Mănăstirea Sf. Ilie Toplița; Titlu de proprietate nr.7997/30.10.2002 – 30 ha-uat Bilbor, județul 

Harghita pentru Schit Gura Izvorului; Titlu de proprietate nr. 799530.10.2002-30 ha-uat Bilbor, 

județul Harghita, pentru Schit Dumbrăvioara) privind aprobarea asocierii cu comuna Gălăuțaș 

pentru a crea amenajamentul silvic care expiră în anul 2022, cu mențiunea că și în 

amenajamentul anterior, a făcut obiect de studiu cu cel al comunei Gălăuțaș, având contracte de 

administrare și pază cu Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Broșteni) 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces- 

verbal de afișare nr. 9/15/14.04.2022; 

 Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv 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. 9/ 37/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/29/2022, comisia 

pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor nr.  11/ 41 /2022,  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit c), alin.14, art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Protocolul de asociere între comuna Gălăuţaş, prin Consiliul Local al 

comunei Gălăuţaş, şi Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița, Schitul Dumbrăvioara și Schitul Gura Izvor  

în calitate de proprietari ai terenurilor cu vegetaţie forestieră, în vederea creării posibilității de 

întocmire a studiului de amenajament silvic aferent acestor suprafețe, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

(2) Se împuternicește primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, să semneze protocolul 

de asociere prevăzut la art. 1. 

 

 Art.2. (1) Prin protocolul de asociere se împuterniceşte primarul comunei Gălăuţaş, dl 

Ţăran Radu să reprezinte Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița, Schitul Gura Izvor, Schitul 

Dumbrăvioara, proprietare de teren cu vegetație forestieră, în faţa organelor abilitate, la recepţia 

de teren şi la conferinţa a II-a de amenajare a terenurilor cu vegetaţie forestieră.  

 

 (2) Protocolul de asociere se încheie pe o perioadă de 10(zece) ani, în conformitate cu art. 

20, alin. (5) al Legii nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările și completările 

ulterioare, perioadă în care fiecare parte se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie lucările 

proiectate în amenajamentul silvic pentru terenurile pe care le deține în proprietate.  

 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 

primarului comunei Gălăuţaş, Mănăstirii Sfântul Ilie Toplița, Schitului Gura Izvor și Schitului 

Dumbrăvioara şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de web 

a acesteia. 

 

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Gălăuţaş.  

 

 

Gălăuţaş , la  27 aprilie 2022 

 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează  pentru legalitate,  

     Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

    ………………………                        ………………………       

   Ilie -Vasile URZICĂ                                         Monica-Camelia MORAR 
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Anexa la H.C.L. nr.  31 /27.04.2022 

 

Protocol de asociere 

 

1. Părți:  

Între:  

1. Comuna Gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita, 

cod fiscal 4367981, reprezentată prin Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș,  

2. Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan cel 

Mare, nr. 70, județul Harghita, CF 11285060; 

3. Schit Dumbrăvioara, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan cel Mare, nr. 70, 

județul Harghita, CF 11285060; 

4. Schitul Gura Izvor, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan cel Mare, nr. 70, 

județul Harghita, CF 11285060; 

Reprezentate prin Arhim. Emilian Telcean, stareț, în calitate de proprietari teren cu 

vegetație forestieră;  

 

A intervenit prezentul acord în vederea constituirii unei asocieri notarile având ca scop 

întocmirea unui Amenajament Silvic, conform art. 20, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 46/2008, 

republicată privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;  

 

2. Obiectul contractului:  

 

2.1. Noi părțile :  

 

2.1.1.Țăran Radu- primar, în calitate de reprezentant al comunei Gălăuțaș, proprietar 

teren cu vegetație forestieră, situat în extravilanul localității Broșteni, județul Suceava și  

extravilanul localității Bilbor, județul Harghita, conform  Titlu 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 județului Suceava, uat Broșteni și Titlul 

de proprietate nr. 7998/2002 privind suprafaţa de 818 ha teren cu vegetaţie forestieră, situată pe 

teritoriul administrativ al  judeţului Harghita, uat Bilbor;  

   

2.1.2.   Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan 

cel Mare, nr. 70, județul Harghita, CF 11285060; 

2.1.3. Schit Dumbrăvioara, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan cel Mare, nr. 

70, județul Harghita, CF 11285060; 

2.1.4. Schitul Gura Izvor, cu sediul social în Municipiul Toplița, str Ștefan cel Mare, nr. 

70, județul Harghita, CF 11285060,  

reprezentate prin Arhim. Emilian Telcean, stareț, în calitate de proprietari teren cu 

vegetație forestieră (conform Titlu de proprietate nr. 7996/30.10.2002-30 ha-uat Bilbor, județul 

Harghita pentru Mănăstirea Sf. Ilie Toplița; Titlu de proprietate nr.7997/30.10.2002 – 30 ha-uat 

Bilbor, județul Harghita pentru Schit Gura Izvorului; Titlu de proprietate nr. 7995/30.10.2002-30 

ha-uat Bilbor, județul Harghita, pentru Schit Dumbrăvioara) 

 

Declarăm următoarele: 
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Prezentul protocol de asociere, fără personalitate juridică, nu urmărește realizarea de 

profituri sau alte scopuri patrimoniale, el vizând respectarea regimului silvic de către deținătorii 

de fond forestier prin îndeplinirea obligațiilor ce le revin în acest sens în conformitate cu art. 17 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, privind Codul Silvic, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-asocierea de face exclusiv în vederea gospodăririi unitare a terenurilor cu vegetație 

forestieră deținute de fiecare în proprietate și efectuarea Amenjamentului Silvic în concordanță 

cu planurile de amenajare a teritoriilor, aprobate potrivit normelor legale în vigoare. 

 

3. Durata 

Prezentul protocol de asociere se încheie pe o perioadă de 10 (zece) ani, în conformitate 

cu art. 20 alin. 5 al Legii nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările și 

completările ulterioare, perioadă în care fiecare parte se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie 

lucările proiectate în amenajamentul silvic pentru terenurile pe care le deține în proprietate. 

 

4. Alte clauze 

 

 Se împuterniceşte primarul comunei Gălăuţaş, dl Ţăran Radu să reprezinte persoanele 

juridice proprietare de teren cu vegetație forestieră, în faţa organelor abilitate, la recepţia de teren 

şi la conferinţa a II-a de amenajare a terenurilor cu vegetaţie forestieră.  

Noi, semnatarii prezentului protocol de asociere declarăm că am citit personal prezentul 

înscris și am înțeles conținutul acestuia, cu care suntem de acord. 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul protocol de asociere în 3 (trei) exemplare 

originale.  

 

 

COMUNA GĂLĂUȚAȘ,        Mănăstirea Sfântul Ilie Toplița 

        Schit Dumbrăvioara 

PRIMAR      Schitul Gura Izvor   

    

Țăran Radu               prin Stareț,  

 Arhim. Emilian Telcean 

  

_____________________________**_____________________________  
 

Gălăuțaș, la 27 aprilie 2022 

 

   Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  

       Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

     ………………………                                 ………………………       

      Ilie -Vasile URZICĂ                                     Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 


