
ROMANIA 
JUDETUL BISTRTITA NASAUD 
UAT COMUNA SIEUT 
PRIMAR 
Nr. 1777 din 10.06.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere 9i a terenurilor aferente acestora, din 

domeniul public al statului ~i din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, 
Tn domeniul public al comunei $ieut 

Consiliul Local al ora~ului $ieut, Tntrunit Tn ~edinta ordinara, 
Avand Tn dedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei $ieut, Tn calitate de initiator al proiectului de hotarare privind 

solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere 9i a terenurilor aferente acestora, din domeniul 
public al statului ~i din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva Tn domeniul public al comunei $ieut, 
Tnregistrat sub numarul 1777/1 din 14.06.2022; 

- raportul de specialitate Tntocmit de secretarul comunei Sieutprin care se propune Solicitarea de transmitere 
cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere 9i a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului ~i din 
administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva Tn domeniul public al comunei $ieut; 

- prevederile Leg ii nr.192/14.10.2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cailor ferate forestiere ~i a 
lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului ~i din administrarea Regiei Nationale a Padurilor
Romsilva Tn domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale ~i Tn administrarea consiliilor locale ale acestora, 

- Prevederile Ordinului MAP nr. 1019 /2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile 
~i modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cailor 
ferate forestiere ~i a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului ~i din administrarea Regiei 
Nationale a Padurilor - Romsilva Tn domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale ~i Tn administrarea 
consiliilor locale ale acestora ; 

- prevederile art. 890 din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 286 alin. 2, art. 292 alin. (3), anexa nr. 2, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
1n tem~iul art. 139 alin.(2) 9i 196 alin. (1) litera a) din din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se solicita transmiterea cu titlu gratuit, din domeniul public al statului 9i administrarea Regiei Nationale 
a Padurilor Romsilva, Tn domeniul public al comunei $ieut, a unor drumuri forestiere 9i a terenurilor aferente 
acestora, indentificate Tn anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Drumurile forestiere care fac obiectul transmiterii, identificate Tn anexa la prezenta hotarare, var avea 
destinatia 9i utilitatea de drumuri publice de interes local 9i var fi Tnregistrate ca atare Tn evidentele patrimoniului 
public al comunei $ieut. 

Art.3. Scopul pentru care se solicita transmiterea drumurilor forestiere mentionate la art.1 din domeniul 
public al statului 9i administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Tn domeniul public al comunei $ieut este 
acela de a realiza lucrari de reabilitare, modernizare 9i Tntretinere a acestora, cu respectarea regimului silvic, a 
categoriei de folosinta 9i a destinatiei lor. 

Art.4 Se Tmputernice9te primarul comunei $ieut, ~i Ocoulul silvic Valea Sieului RA Bistrita, sa Tntreprinda 
demersurile pentru Tntocmirea 9i depunerea oricarei documentatii necesare Tn vederea transmiterii cu titlu gratuit a 
drumurilor forestiere 9i a terenurilor aferente acestora indentificate Tn anexa la prezenta hotarare, semnand, Tn acest 
sens, toate documentele necesare acestei transmiteri. 

Art.5 Primarul comunei $ieut ~i Ocoul silvic Valea Sieului RA Bistrita, va urmari ducerea la Tndeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari 

INITIATOR, 
Primar - Ivan Mihai Gheorghe 

Aviz de legalitate 
Gotea Oumitru - Secretar general 
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SITlJATIA 

Drnmurilor l'orcslkrc care i1111 u111:sc conditiilc de trcccrc din domcniul public al 
:-.latului si din ndminbtrarca RNP Romsih a in do111c11iul public al comunci 

SIEllT, conform pn.:,·c<lc1 ilor l.cgii nr. I 9~/14.10.2010 

I. Dt\F Bistra C'ofuri: S;I km. D.S. t-.lurc~ 0.S. Rastol i\a, 

2. OAF Tonmnlic: 1,0 km. D.S. Succava - O.S. Oro~1e11i, 

3. DAP Lopata: 1,8 km, D.S. Succava - O.S. f3ro~tcni, 

·I. I laita: I ,3 km, D.S. Succava - O.S. Vatra Dornci. 

5. I lnita Paltini~: 0,3 km, D.S. Suceava - O.S. Vatra Doi nci. 
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