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DECIZIE 

   Nr.   

 
 

                 pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în 

suprafaţă de 0,0075 ha, aflat în proprietatea publică a statului, pentru realizarea 

obiectivului: „Transmisiuni radio prin microunde în zonele staţiilor 400kV Ţânţăreni 

şi 400/200kV Urecheşti – stâlp H=19m Dealul Oglănicului”, beneficiar: Compania 

Naţională de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica SA, cu punctul de lu-

cru în Craiova, str. Brestei, nr. 5. 
 

 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.T.E.E. TRANSELECTRICA SA cu adresa nr. 

11383 din 03.12.2021,  înregistrată la Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea sub nr. 18612 din 06.12.2021 şi a 

completărilor ulterioare, 

analizată şi avizată în baza prevederilor din: 

- Legea 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 de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Gărzilor Fores-

tiere; 

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

Văzând, 

- avizul RNP - Romsilva nr. 708 / 22.11.2021 pentru ocuparea temporară, pe o perioadă de 10 ani, a supra-

feţei solicitate; 

- memoriul justificativ al beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei, precum şi necesita-

tea ocupării temporare; 

- ridicarea topografică a suprafeţei de 0,0075 ha solicitate pentru ocuparea temporară întocmită de dl. Tcaci 

Iulian şi însuşită de Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin; 

- Acordul de Mediu nr. 60 / 05.04.2001 şi adresa nr. 100 / 05.01.2022, ambele emise de A.P.M. Mehedinţi; 

- fişa tehnică de transmitere-defrişare nr. 8691 / 18.10.2021,  întocmită de către Ocolul Silvic Drobeta Turnu 

Severin, verificată de ing. Budeanu Cătălin la data de ...,  prin care s-a calculat garanţia în valoare de 807,13 

lei, pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru 

ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în valoare de 807,13 lei,  cu O.P. nr. 2063 / 

26.11.2021, plată confirmată de M.M.A.P. - Direcţia Economico - Financiară prin adresa nr. ...,   

- referatul nr. ... întocmit de ing. Budeanu Cătălin, 

emite următoarea: 

 

 



 

 

 

DECIZIE 
 

1. Se aprobă:  

        a) ocuparea temporară, până la data de ..., a terenului din fondul forestier naţional, în supra-

faţă de 0,0075 ha, proprietate publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Mehedinţi prin 

Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin, localizat în UP V Jidoştiţa, u.a. 108F = 0,0075 ha, pentru 

realizarea obiectivului: „Transmisiuni radio prin microunde în zonele staţiilor 400kV 

Ţânţăreni şi 400/200kV Urecheşti – stâlp H=19m Dealul Oglănicului”.  

 b)  defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 0,0 ha. 

     2. Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii: 

    - terenul forestier se va reprimi apt de împădurit la categoria de folosinţă păduri şi terenuri 

destinate împăduririi sau reîmpăduririi; 

    - lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără          

dezafectarea acestora, în valoare de - lei, vor fi efectuate de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA în 

baza devizului O.S. Drobeta Turnu Severin. 

     3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii destinaţiei, a soluţiei de amplasare a 

obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru 

protecţia mediului. 

     4. Conducătorul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea va comunica prezenta decizie administra-

torului terenului şi solicitantului. 

     5. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul 

va depune documentaţia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la      

instituţia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului. 

 

 

 

 

INSPECTOR ŞEF, 

ing. Poenaru Gheorghe 
     

                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

Director,           Viza Compartimentului Juridic,                 

ing. Simionescu Eugen                           jr.  Bulacu Constantin               

 

 

 

                                                                                   


