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DECIZIE 
   Nr.  /   

 

                 pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional în su-
prafaţă de 0,1595 ha, aflat în proprietatea publică a statului, pentru realizarea 
obiectivului: „Reamenajare parcare in zona Manastirii Lainici DN 66 km 106+200 - 

km 106+965 corelata cu proiectul Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu-Petrosani, tronson 

km 93+500 - km 121+000”, beneficiar: Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA. 
 
 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 C.N.A.I.R. SA prin mandatar S.C. IRIMAT CONS SRL cu adresa  
înregistrată la Garda Forestieră Ramnicu Vâlcea sub nr. 17562 din 29.10.2019, 

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 nr. 255/2010 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară             
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
- H.G. nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, 
- Decizia de expropriere nr. 2 / 03.01.2018, 
 

Văzând, 
- Decizia Etapei de Încadrare nr. 223/09.10.2017 emisă de Agentia Naţională Pentru Protectia Mediului; 
- memoriul tehnic al beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si necesitatea scoaterii 
definitive; 
- planul de situaţie al amplasamentului; 
- fişele tehnice de transmitere-defrişare nr. 4048 din 25.10.2019 întocmită de către Ocolul Silvic Eparhial Gorj şi 
nr. 1489 din 24.10.2019 întocmită de O.S. Jiul, verificate scriptic şi în teren de ing. Cicu Tiberiu în data de 
06.11.2019, prin care s-a calculat taxa în valoare de 57673,16 lei; conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, scoaterea definitivă a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes naţional, 
judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor; 
- raportul nr. 18710 din 18.11.2019  întocmit de către dl. ing. Cicu Tiberiu,   

emite următoarea: 
 



 
DECIZIE 

 
1. Se aprobă:  

        a) scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în suprafaţă de 0,1595 ha, 
aflat în proprietatea publică a statului, aflat sub contract de prestări servicii silvice cu Ocolul 
Silvic Eparhial Gorj şi Ocolul Silvic Jiul şi localizat în U.P. VIII Mănăstirea Lainici, Vişina, 
Locurele, u.a. 85%=0,1068 ha şi U.P. Obştea de Pădure Pleşa-Porceni, u.a. 84A%=0,0527 
ha, pentru realizarea obiectivului: „Reamenajare parcare in zona Manastirii Lainici DN 

66 km 106+200 - km 106+965 corelata cu proiectul Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu-

Petrosani, tronson km 93+500 - km 121+000”.  
         b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de 0,1595 ha, conform Decizia Etapei de 
Încadrare nr. 223/09.10.2017 emisă de Agentia Naţională Pentru Protectia Mediului. 
         c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de 0,0 
ha; conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, scoaterea definitivă a ter-
enurilor necesare pentru obiectivele de interes naţional, judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, 
din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor. 
    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 – NU ESTE CAZUL; 
    - predarea-primirea terenului oferit în compensare – NU ESTE CAZUL; 
    - preluarea în proprietatea statului a terenului oferit în compensare şi asigurarea administrării 
de către un ocol silvic autorizat – NU ESTE CAZUL. 
    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 0,1595 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,                 
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