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CONTROALE EFECTUATE DE PERSONALUL GĂRZII FORESTIERE RM. VÂLCEA 

ÎN JUDEȚUL VÂLCEA PE PARCURSUL LUNII AUGUST 2019  

 

                  În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 743/2015, privind organizarea şi 

funcţionarea Gărzilor Forestiere, Procedurii operaţionale de control nr. 12295/2016 şi Legii 

171/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  Garda Forestieră Rm. Vâlcea, a 

efectuat  atât împreună cu delegaţi din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea cât 

şi independent, controale privind modul de desfăşurare a activităţii   de către operatorii 

economici şi ocoalele silvice  pe raza judeţului Vâlcea. Cu ocazia controalelor efectuate  s-au 

identificat unele abateri de la normele legale care să prevină punerea în circuitul economic 

al lemnului tăiat ilegal.  Astfel, în urma unor verificări specifice efectuate în cursul lunii 

august, anul 2019,  de către lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea împreună cu 

delegaţi din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea,  la operatori economici care 

comercializează, depozitează si prelucrează lemnul rotund, s-a constatat că un operator 

economic, cu sediul în loc. Horezu, jud. Vâlcea, a depozitat şi expediat  din depozitul 

instalaţiei de prelucrat lemn rotund  cantitatea  de 91,24 mc lemn rotund ( foioase şi 

răşinoase) şi cantitatea de 26,26 mc cherestea  răşinoase, fără provenienţă legală, aşa cum 

prevăd Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 

prelucrat lemn rotund, aprobate prin H.G 470/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare.  Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă de 13 000 lei 

și s-a dispus confiscarea contravalorii cantităţii  de 91,24 mc lemn rotund ( foioase şi 

răşinoase) şi cantitatea de 26,26 mc cherestea  răşinoase, însumând o valoare totală de 32 



429,93 lei.  Echipa de control a verificat şi un  operator economic, cu sediul în loc. Racoviţa, 

jud. Vâlcea, ocazie cu care s-a constatat existenţa în depozitul  instalaţiei de prelucrat lemn 

rotund,  cantitatea  de 1,48 mc lemn rotund specia plop, fără  documente legale de 

provenienţă, aşa cum prevăd Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin H.G 470/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare. Operatorul economic a fost sancţionat 

contravențional cu avertisment scris  și s-a dispus confiscarea contravalorii cantităţii  de 1,48 

mc lemn rotund specia plop, însumând o valoare totală de 267 lei.  În vecinătatea 

depozitului operatorului economic, pe domeniul public al localităţii Racoviţa a fost 

identificată cantitatea de 56,82 mc lemn rotund specia fag, material lemnos abandonat 

pentru care nu s-au  prezentat documente legale de provenienţă, aşa cum prevăd Normele 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 

aprobate prin H.G 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Echipa de control a 

dispus confiscarea cantităţii  de 56,82 mc lemn rotund specia fag.  Materialul lemnos 

confiscat a fost predat în custodie Ocolului Silvic Clăbucet,   în vederea valorificării, conform 

prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.      

  La solicitarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, Garda Forestieră Rm. Vâlcea a efectuat 

controale privind respectarea regimului silvic la ocoalele silvice care asigura servicii 

silvice/administrare pentru suprafeţele de fond forestier privat aparţinând persoanelor 

juridice ( obşti de moşneni) amplasate pe Valea Topolog, jud. Vâlcea.  Au fost efectuate 5 

controale privind punerea în valoare a masei lemnoase, termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, ocazie cu care s-au 

constatat încălcări ale legislaţiei în vigoare referitoare la executarea neautorizată a 

drumurilor de tractor, tăierea fără drept de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de 

marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare.  

În consecință, Garda Forestieră Rm. Vâlcea, a sesizat Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Brezoi, în vederea efectuării cercetărilor specifice care se impun.         

 

 

 


