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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind  aprobarea documentaţiei pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a unor terenuri cu 

destinaţie forestieră de la folosinţa „pădure” la folosinţa de „drum auto forestier” pe traseele 

 Valea Baciului-Şapte Izvoare şi Poiana Angelescu-Valea Largă 

 
 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedinta ordinară din data de 24.09.2015,  

             Analizând adresa înaintată de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele- R.A.,  înregistrata la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 48949/16.09.2015, prin care se solicită aprobarea documentaţiei privind schimbarea 

categoriei de folosinţă forestieră, de la „pădure” la cea de „drum auto forestier” a unor terenuri aflate în domeniul public 

al Municipiului Săcele, în scopul construirii drumului auto forestier Valea Baciului-Şapte Izvoare şi a drumului 

auto forestier Poiana Angelescu-Valea Largă; 
 Având în vedere prevederile art. 47 şi ale art. 84 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 6 din Ordinul nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea 

prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier; ale Hotărârii 

de Consiliul Local nr. 98/25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Săcele, precum şi Extrasul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor 

Săcele – R.A. nr. 11 din 14.09.2015; 

           Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 49287/18.09.2015  al Serviciului Fond funciar, Registrul 

agricol, Cadastru   şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c); al art. 45 alin. (2) lit. e);  al art. 61 

alin. (2); al art. 115 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art.1. Se aprobă documentaţia pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a unor terenuri cu destinaţie 

forestieră de la folosinţa  „pădure” la cea de „drum auto forestier”,  în scopul construirii a două drumuri auto 

forestiere pe traseele Valea Baciului-Şapte Izvoare şi Poiana Angelescu-Valea Largă, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Săcele şi 

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A.   

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

MOTOC BOGDAN GEORGE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru   


