ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 34/2022
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 10 martie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în funcţie (10),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizele comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ, pentru turism şi agrement, protecţia
mediului, agricultară şi silvicultură, precum și avizul de legalitate al secretarului
general al oraşului,
Având în vedere:
- notificarea nr. 37/18.02.2022, înregistrată la Primăria orașului Covasna
sub nr. 3669/21.02.2022;
- art.2 alin. (2) lit. d, art. 7 alin. (2) şi art.24 din Codul Silvic din 2008
aprobată prin Legea nr. 46/2008 - republicată;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit.
”g”şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;
Cu votul “pentru” a 10 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1- Se aprobă solicitarea schimbării destinației din teren agricol în fond
forestier a suprafeţei de 100,22 ha păşune împădurită, conform prevederilor
Codului Silvic, suprafața agricolă ”pășune” fiind inventariată în anexa 5 la Legea

165/2013 ” Situația terenurilor ocupate de izlazuri”, pozițiile 4, 5 și 6, anexa 1 la
prezenta.
Art. 2 – (1) Se aprobă includerea în fondul forestier naţional a suprafeţei
de 100,22 ha păşune împădurită, situată pe teritoriul administrativ al Oraşului
Covasna, judeţul Covasna, aflată în proprietatea privată a Oraşului Covasna,
identificată conform anexelor nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta.
(2) Inventarul actualizat al terenurilor ocupate de izlazuri, anexa
5 la Legea 165/2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta (anexa
4)
Art.3. Se aprobă întocmirea unui amenajament silvic pentru suprafaţa de
100,22 ha păşune împădurită, prevăzută la art.1și art. 2 din prezenta hotărâre,
alături de fondul forestier proprietate publică şi privată a Oraşului Covasna
existent.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului Oraşului Covasna,
Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Instituţiei Prefectului judeţului Covasna şi
totodată se aduce la cunoştinţă publică conform prevederilor legale.
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