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HOTĂRÂREA NR. 19/2023

Privind completarea  HCL nr. 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor
drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al
statului și din administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului

Covasna, modificată și completată prin HCL nr. 61/2021

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de  31  ianuarie  2023 şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (15 ) din totalul de 17 consilieri locali aleşi,  

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimenului de
specialitate,  avizul comisiilor  de specialitate pentru turism şi agrement,  protecţia
mediului, agricultară şi  silvicultură și pentru programe de dezvoltare economică-
solcială, buget, finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al oraşului,
servicii publice şi comerţ, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al
oraşului

Ținând cont de adresele:
-Ministerului  Apelor  și  Pădurilor  nr.  115200/DGPSS/9.11.2022

înregistrată  la Primăria  orașului  Covasna sub nr.  18125/21.11.2022 și  adresa nr.
13916/13942/07.12.2022  înregistrată  la  Primăria  orașului  Covasna  sub  nr.  ad.
9755/09.01.2023

În conformitate cu prevederile:
-  60  din  Legea  24/2000 privind normele  de  tehnică  legislativă  pentru

pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu modificările și completările
ulteriare;

- art. 1 alin (1), art.2 și art. 5 alin (2) din Legea 192/2010 privind trecerea
unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ
teritoriale  şi  în  administrarea  consiliilor  locale  ale  acestora,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

- art. 2 , art. 4, art. 5  din norme metodologice din 16 septembrie 2019
referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr.
192/2010 privind trecerea unor  drumuri  forestiere,  a  căilor  ferate  forestiere  şi  a
lucrărilor  de  corectare  a  torenţilor  din  domeniul  public  al  statului  şi  din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor
unităţi  administrativ-teritoriale  şi  în  administrarea  consiliilor  locale  ale  acestora
aprobate prin Ordinul nr. 1019/2019

         În baza  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin. (7) lit. “n” art. 139 alin. (2),
art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
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Cu votul ,,pentru” a 15 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:

        Art.1 –  După art. 12  a  H.C.L. nr. 63/2020 se introduce  un nou  art.13 cu
următorul cuprins:

     “Art.  1  3  .   Pentru terenurile  drumurilor forestiere prevăzute  în anexa 2 la
prezenta  hotărâre,  Consiliul  local  al  orașului  Covasna  va  asigura  respectarea
regimului  silvic,  fiind  interzisă  schimbarea  categoriei  de  folosință  silvică  și  a
destinației  acestor  terenuri  cu  excepția  terenurilor  necesare  realizării  sau
extinderii următoarelor categorii de lucrări:drumuri de interes național, județean
sau local.”
          
         Art.2 -   Celelalte  prevederi  ale  H.C.L. nr.  63/2020, cu modificările  și
completările ulterioare, rămân neschimbate.
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                                                                                       VASILICA ENEA
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