ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU VÂLCEA
Str. Carol I, nr.37, Rm.Vâlcea; C.P.240173; Tel. 0250/820.219; Fax.0250/820.218;
cod fiscal 16428357; e-mail: gardaforestiera.valcea@gmail.com

DECIZIE
Nr.
pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional în
suprafaţă de 0,0333 ha, aflat în proprietatea privată a domnului Buricea Gheorghe
şi a doamnei Buricea Marina, de către Buricea Gheorghe şi Buricea Marina, pentru
realizarea obiectivului: „Scoatere definitivă teren fără defrişare din fondul forestier
proprietate privată în vederea construirii unui obiectiv turistic cu funcţiuni de cazare
(pensiune turistică)”, beneficiar: Buricea Gheorghe şi Buricea Marina.
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 Buricea Gheorghe şi Buricea Marina cu adresa înregistrată la Garda Forestieră Ramnicu
Vâlcea sub nr. 8430 din 23.05.2022 şi a completărilor ulterioare,
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,
Văzând,
- Decizia Etapei de Încadrare nr. 293 din 20.04.2022 şi Erata nr. 9239 / 16.06.2022, ambele emise de A.P.M.
Vâlcea;
- memoriul tehnic justificativ al beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si necesitatea
scoaterii definitive;
- ridicarea topografică a suprafeţei de 0,0333 ha solicitate pentru scoaterea definitivă întocmită de Ionuţ Adrian
Darie şi însuşită de Ocolul Silvic Stoiceni;
- acordul proprietarului Buricea Gheorghe autentificat sub nr. 730 / 13.05.2022, completat cu Declaraţia doamnei
Buricea Marina autentificată sub nr. 938 / 10.06.2022;
- Avizul nr. 4078 / 12.05.2022 emis de O.S. Stoiceni;
- fişa tehnică de transmitere-defrişare nr. 819 din 27.01.2022 şi nr. 818 / 27.01.2022, întocmite de către Ocolul
Silvic Stoiceni, verificată scriptic şi în teren de ing. Budeanu Cătălin, în data de ..., prin care s-a calculat taxa în
valoare de 2.637,76 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 2637,76 lei, cu Factura nr.
MAN00004148 din data de 14.06.2022, beneficiar M.M.A.P., cod de identificare fiscală 16335444, în cont IBAN
RO23TREZ7005057XXX004522, deschis la Trezoreria Bucureşti, plată confirmată de M.M.A.P. - Direcţia Economico - Financiară prin adresa nr. ...,
- referatul nr. ... întocmit de către ing. Budeanu Cătălin,
emite următoarea:

DECIZIE
1. Se aprobă:
a) scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în suprafaţă de 0,0333 ha, aflat
în proprietatea privată a domnului Buricea Gheorghe şi a doamnei Buricea Marina, cu contract de
prestări servicii silvice cu Direcţia Silvică Vâlcea prin Ocolul Silvic Stoiceni şi localizat în U.P. II
Budeşti, u.a. 98C%=0,0333 ha, pentru realizarea obiectivului: „Scoatere definitivă teren fără defrişare din fondul forestier proprietate privată în vederea construirii unui obiectiv turistic cu funcţiuni
de cazare (pensiune turistică)”.
b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de 0,0 ha;
c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de 0,1780
ha, proprietate a domnului Buricea Gheorghe, localizat, în tarla 37, parcela 905/3, conform Extras
de Carte Funciară nr. 40046 Budeşti.
Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. Stoiceni, U.P. II
Budeşti, u.a. 81.
2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa reprezentantului Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, numai după:
- obţinerea aprobării conform prevederilor legale;
- achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege;
- predarea-primirea terenului oferit în compensare;
- preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile
silvice.
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 mediului
pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de 0,0333 ha din fondul forestier naţional.
4. Conducătorul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea va comunica prezenta decizie administratorului
terenului şi solicitantului.
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