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ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS
COMPARTIMENT AGRICOL ȘI JURIDIC

Nr. 5646 din 25.09.2018

Raport de specialitate
la Proiectul de hotărâre privind trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului

2,5 km din domeniul public al Statului Român și din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor-ROMSILVA în domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos

şi în administrarea Consiliului local al Comunei Pîrteştii de Jos

Compartimentul agricol și juridic din cadrul Primăriei Comunei Pîrteștii de Jos

aduce la cunoştinţă Consiliului Local Pîrteștii de Jos prevederile art .2 din Legea nr.

192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor

unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

potrivit căruia Drumurile forestiere şi terenurile aferente acestora ce fac
obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, a
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
caz.

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul Nr. 1770 din 26 octombrie

2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile

practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri

forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a

Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în

administrarea consiliilor locale ale acestora (1) Trecerea drumurilor forestiere se face

la cererea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale interesate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarea
documentaţie: a) hotărârea consiliului local/consiliilor locale interesate, privind

trecerea drumurilor forestiere; b) datele de identificare a drumurilor forestiere şi a

terenurilor aferente acestora, astfel cum sunt înscrise în amenajamentele silvice şi în

inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor
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Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administrează drumul forestier; c) copia

fişei mijlocului fix - drum auto forestier, vizată "conform cu originalul" de şeful ocolului

silvic care administrează drumul forestier; d) copiile fişelor mijloacelor fixe - lucrări de

artă aferente, vizate "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care administrează

drumul forestier, dacă este cazul; e) declaraţia şefului ocolului silvic care

administrează drumul forestier, din care să rezulte că drumul forestier nu deserveşte

fond forestier proprietate publică a statului; f) avizul favorabil al Regiei Naţionale a

Pădurilor - Romsilva; g) hotărârea consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a

Pădurilor - Romsilva, pentru excepţiile prevăzute la art. 2, după caz. (3) Cererea

însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (2) se depune la consiliul judeţean care

are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prin adresa nr. 10694 din 22.03.2017 Ocolul Silvic Solca ne-a propus

ca drumurile forestiere de pe raza UAT comuna Pîrteștii de Jos, prezentate în anexa

la aceeași adresă, să fie transferate în baza Legii nr.192/2010 și avizate favorabil de

către RNP.

Drept urmare s-a adoptat Hotărârea Consiliului local nr. 40 din 27.10.2017

privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al Statului

Român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA, în domeniul

public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local al Comunei

Pîrteştii de Jos și s-a demarat procedura necesară ducerii la îndeplinire a acestui

obiectiv.

Ulterior, prin adresa Direcției Silvice Suceava-Ocolul Silvic Solca nr.

12064/C.M./24.09.2018 cu privire la documentele întocmite și înaintate în vederea

trecerii Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului

Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA în domeniul

public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local al Comunei

Pîrteştii de Jos, am primit Avizul favorabil al Regiei Naţionale a Pădurilor –

ROMSILVA nr.122/29.08.2018.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Pîrteștii

de Jos adoptarea Proiectului de hotărâre privind trecerea Drumului auto
forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Român și din
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administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA în domeniul public al
Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local al Comunei
Pîrteştii de Jos, în forma prezentată.

Secretar, Consilier juridic ,

Ciornei Laura Mireuţă Spiridon


