
 
      HOTĂRÂREA Nr.18 

  din 18.02.2022     
privind includerea în fondul forestier al comunei Pojorâta a unor suprafețe de pășuni împădurite și 

aprobarea întocmirii unui amenajament silvic 
 
               Consiliul Local al comunei Pojorâta , judeţul Suceava; 
 
               Având în vedere: 
    - Referatul de aprobarea domnului Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorâta , judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr.1073 din 15.02.2022; 
     - Raportul  întocmit de domnul Aurel Prundean – consilier în cadrul primăriei comunei Pojorâta, înregistrat sub 
nr.1074 din 15.02.2022 ; 
     -Avizul Comisie nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, 
înregistrat la nr.1126/17.02.2022; 
     -Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii , înregistrat la nr. 1127/17.02.2022; 
     -Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.1128/17.02.2022; 

     -Prevederile art.2 alin.(1) alin.(2) lit.d), art.7 alin.(2), art.23 și art.24 din Codul Silvic aprobat prin Legea 
nr.46/2008, republicată și actualizată; 
     - Prevederile cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată; 
     - Ținând cont de prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c, alin.(14), art.139 alin.(3) lit.g) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,                                                                             
În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.a), art.197, art.198 și art.199 din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,     
                                                                   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se aprobă includerea în fondul forestier al comunei Pojorâta a suprafeței de 40,40 ha pășune împădurită 
situată pe raza comunei Pojorâta, județul Suceava, astfel: 38,47 ha în locul numit ,, La Tunel”, 1,93 ha în locul numit 
,, Arșiță”. 
        Art.2. Terenul menționat la art.1 face parte din domeniul privat al comunei Pojorâta.  
        Art.3. Se aprobă întocmirea unui amenajament silvic pentru suprafața de 40,40 ha pășune împădurită alături 
de fondul forestier proprietate privată al comunei Pojorâta existent. 
        Art.4. Primarul și secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

      
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Constantin ERHAN                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                                     Elena – Smaranda LEHACI 


