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DECIZIE 

   Nr.  /  
 

                 pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional în 

suprafaţă de 0,2071 ha, aflat în proprietatea publică a statului, pentru realizarea 

obiectivului: „Carieră tuf vulcanic Trăistari – Ocnele Mari”, beneficiar: 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII – Sucursala Exploatarea Minieră Rm. 

Vâlcea. 
 

 Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură - Garda Forestieră Rm. Vâlcea, reprezentat de către domnul ing. Poenaru Gheorghe, numit în această 

funcţie publică de conducere prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Padurilor nr. 1479 din 25.09.2015, 

având în vedere documentaţia înaintată de SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII – Sucursala Exploatarea 

Minieră Rm. Vâlcea cu adresa  înregistrată la Garda Forestieră Ramnicu Vâlcea sub nr. 17634 din 30.10.2019, 

analizată şi avizată în baza prevederilor: 

Legii nr.46/2008*** republicată - Codul silvic, art. 90-97 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - ord. MMP nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de 

calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier 

naţional; 

- ord. MMAP nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Garzilor Forestiere; 

- Legea nr. 265/2017 prin care se aprobă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând, 

- Acordul de Mediu nr. 92 / 13.06.2000 (în conformitate cu prevederile art. 46, alin. (2) lit. a) din O.M. nr. 

694/2016) şi Clasarea notificării nr. 3936/09.10.2019 emisă de Agentia Pentru Protectia Mediului Vâlcea; 

- memoriul tehnic al beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si necesitatea scoaterii 

definitive; 

- ridicarea topografică a suprafeţei de 0,2071 ha solicitate pentru scoaterea definitivă întocmită de Nicolae 

Fildiroiu şi însuşită de Ocolul Silvic Rm. Vâlcea; 

- fişa tehnică de transmitere-defrişare nr. 5368 din 20.09.2019 întocmită de către Ocolul Silvic Rm. Vâlcea, 

verificată scriptic şi în teren de ing. ..., consilieri superiori în cadrul Garzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, în data de 

..., prin care s-a calculat taxa în valoare de 25.703,31 lei, pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului 

funciar cu destinaţie silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional în valoare de 

... lei,  cu O.P.  nr. ... din data de ..., beneficiar M.A.P., cod  de identificare fiscală 36904099, în cont IBAN 

RO14TREZ7005057XXX012250, deschis la Trezoreria Bucureşti,  plată confirmată de M.A.P. - Direcţia 

Economico - Financiară prin adresa nr. ... / ..., 

- referatul nr. ...  întocmit de către dl. ing. ...,   

emite următoarea: 

 

 

 

 



 

 

DECIZIE 
 

1. Se aprobă:  

        a) scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în suprafaţă de 0,2071 ha, 

aflat în proprietatea publică a statului, administrată de Direcţia Silvică Vâlcea - Ocolul Silvic Rm. 

Vâlcea şi localizat în U.P. I Vlădeşti, u.a. 26F%=0,1775 ha şi u.a. 366F%=0,0296 ha pentru 

realizarea obiectivului: „Carieră tuf vulcanic Trăistari – Ocnele Mari”.  

         b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de 0,0 ha, conform fişei tehnice de 

transmitere-defrişare nr. 5368 întocmită în data de 20.09.2019 de către Ocolul Silvic Rm. Vâlcea. 

    c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de 0,8734 

ha, proprietate a SOCIETĂŢII NAŢIONALE A SĂRII, localizat în tarla -, parcela -, conform 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ NR. 36827 OCNELE MARI. 

    Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. Rm. Vâlcea, U.P. I 

Vlădeşti, u.a. 317. 

    2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa re-

prezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, numai după: 

    - achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege; 

    - predarea-primirea terenului oferit în compensare; 

    - preluarea în proprietatea statului a terenului oferit în compensare şi asigurarea administrării 

de către un ocol silvic autorizat. 

    3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a 

respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia medi-

ului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de 0,2071 ha din fondul forestier naţional. 

    4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură – GARDA FORESTIERĂ RM. VÂLCEA va comunica prezenta decizie adminis-

tratorului terenului şi solicitantului. 

 

 

 

 

INSPECTOR ŞEF, 

ing. Poenaru Gheorghe 

     

                                                

                                                                                   

 

 

 

 

Director,                       Viza Compartimentului Juridic,                 

ing. Simionescu Eugen                           jr.  Bulacu Constantin               

 

 

 

                                                                                   


