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REFERAT DE NECESITATE
privĺnd efectuarea demersurilor pentru incheierea unui contract de administrare a fonduluiforestier
propietatea publica a comunei Mosna,pe o perioada de L an.

Consiliuluĺ Local Mosna prin HOTARAREA NR.63/2017 -a aprobat rezilierea contractului de
administrare nr. I349/o4.o2.zo1'4 incheiat intre Comuna Mosna sĺ Regia Nationala a Padurĺlor
Romsilva- Directia Silvica Sibiu prin ocolul Silvĺc Agnĺta si transmiterea suprafetei de 688,1 ha fond
forestier propietatea comunei in administrare catre Regia Nationala a Padurĺlor Romsilva- Directia
Silvica Sibiu prin ocolul Silvic Dumbravenĺ. (asa cum a fost dĺscutĺaprealabĺla cu ocolul Silvĺc
Dumbravenĺ)

Avand in vedere ca pana la aceasta data,desi in toate sedintele lunare a Consiliuluĺ Local Mosna s-a
analĺzat acest subiect, nu s-a ajuns la un numitor comun, cu privĺre la modul de admnistrare a fondului
forestier propietatea comunei Mosna,ceea ce duce la aplicarea unor sanctiuni si contraventii silvice

,pentru propietar, sume care nu sunt deloc neglijabĺle,conform Codului Silvĺc,cu modificarĺle sĺ
completarile si Legea nr.I7l/Żo1'o privind stabĺlirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu
modificarile si completarile ulterioare:
-Art. 10. - (1) Este obligatorie adminĺstrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru
întregulfond forestier naţional, indĺferent de forma de proprĺetate, prin ocoale silvice. Pentru fondul
forestier proprietate publică a statului deţinut de lnstitutul de Cercetărĺ şi Amenajări Silvice, care se
reorganĺzează înlnstitutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare înSilvicultură ''Marin Drăcea''*),
administrarea se realĺzează de către structurile dĺn cadrul acestuia.
(2) Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice autorĺzate,
denumĺte încontinuare ocoale sĺlvice, care sunt de două tipuri:
a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naţĺonale a Pădurilor - Romsilva şi din structura Regiei
Autonome ''Admĺnistraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care administrează fond forestier
proprietate publică a statului şi care sunt înfiĺnţatede acestea; lnstĺtutul de Cercetărĺ şi Amenajări
Silvice, care se reorganizează înlnstitutul Naţional de cercetare - Dezvoltare înSilviculturä "Marĺn
Drăcea", poate asigura administrarea prĺn bazele experimentale, care se asimilează ocoalelor silvice de
stat, dar numai pentru fondul forestier proprietate publĺcă a statuluĺ pentru care are calitatea de
administrator, potrivit legii;
b)ocoale silvice de regim, care suntînfĺinţate,în
condĺţiile legii, de unităţile administrativ-terĺtoriale,
de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au înproprietate fond forestier ori de asocia1ii
constituĺte de către acestea.
(3) ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public şi pot admĺnĺstrasau asigura servicii
silvice, după caz, şi pentru alte proprietăţi forestiere, pe bază de contracte, care constituie titlu
executoriu cu privire la sumele datorate de către proprietar pentru administrarea sau asigurarea
serviciilor silvice, după caz, cu excepţia ocolului silvic propriu al Regiei Autonome ''Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat'', care poate asĺgura administrarea sau servĺciĺlesilvice numai pentru
fondul forestĺer pe care îlare înadmĺnĺstrare proprle.
(4) înformele asociative de proprĺetate la care statul deţine înindĺviziune terenurĺ cu vegetaţie
forestieră, statul este reprezentat îndrepturĺle sale de către Minĺsterul Finan1elor Publice.
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-Art. 12. - (L) Fondul forestier proprietate publică a unităţilor adminĺstrativ - teritoriale se
administrează prĺn ocoale sĺlvice de regim, care funcţĺonează ca regiĺ autonome de interes local, sau
pe bază de contracte cu ocoale silvice de stat, aŞa cum este reglementat la art' 10 alin. (2) şi (3).
(2) ocoalele sĺlvice de regim care nu funcţionează ca regii autonome de interes local pot asigura servicii
silvice pentru fondulforestier proprietate publică a unităţilor administrativ - teritorĺale.
-Art. 77. - (1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii sau
deţinătoriĺ de fond forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au urmätoarele obligaţii înaplicarea regimului silvic:
a) să asigure elaborarea şĺsă respecte prevederĺle amenajamentelor silvice şi sä asigure
administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat înproprietate, încondiţĺĺlelegii;
b) să asĺgure paza şi integrĺtatea fondului forestĺer;
c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;
d) să realizeze lucrările de îngrijireşi conducere a arboretelor;
e) să execute lucrările necesare pentru prevenĺrea şi combaterea bolilor şĺdăunătorilor pădurilor;
f) să asigure respectarea măsurĺlor de prevenire şĺstingere a incendiilor;
g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea învaloare, autorĺzarea parchetelor şi eliberarea
documentelor specĺfice de către personalul abilĺtat;
h) să asĺgure întreţinereaşi repararea drumurilor forestiere pe care le au înadministrare sau în
proprietate;
i)să aibă delimitatfondulforestĺeraflatînproprietate,înconformitate cu actele de proprietate sau cu
documentele cadastrale, după caz, prin semne de hotar, şi să le menţină înstare corespunzătoare;
j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publĺce centrale care răspunde de
silvicultură, întermen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurĺlor forestiere.
(3) încazul administrării fonduluĺ forestĺer prín ocoale silvice autorizate, obliga1iile prevăzute la alin'
(2) apaţin acestora, cu excepţia celei prevăzute la alin' (2) lit. i).
Prin legea nr.t71'/2o1'o privind stabilirea sisanctĺonarea contraventĺilor silvice prevede una dintre
contraventii la;
- Art.3 constituie contraventii silvĺce si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei pana la 5000
lei urlatoarele fapte:

a)

neasigurarea admnistrariĺ sau serrviciilor silvĺce de catre propĺetarii/succesorii legali de fond
forestier prĺn ocoale sĺlvice autorizate ,pe baza de contract (lit.modif.prin art.l.pct.6 din Legea

nr.ßa/2o17
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Fata de cele relatate maĺ sus sĺ a faptului ca la nivelul comunei Mosna exista solicitari pentru acordarea
lemnelor de foc ,necesĺtatea asigurarii de lemne de foc pentru incalzirea locuintei pentru persoanele

din comuna Mosna,asigurarea incalzirĺi spatĺului scoala sĺ gradĺnita din Alma vii si pentru a asigura
conditĺi de viata decente locuitorilor comunei Mosna ,in special pe perioada de iarna, precum si pentru
a evita nemultumirile semnalate de locuĺtorii comunei Mosna, ĺn anul 2oI7,chiar si de catre consilierii
localicare au luat la cunostiĺnta de aceste aspecte negative (expuse la sedinta de adoptare a hotararii
Consiliuluĺ Local de reziliere a contractuluĺ de admnistrare cu ocolul Silvic Agnita) precum si faptul ca
ocolul Silvic Agnita presteaza servicĺi de paza, pentru care trebuĺe sa platim facturile emise pana la
aceasta data,fara a realiza veniturĺ din exploatarea forestiere, ceea ce duce la dimĺnuarea bugetului
local, va aduc la cunostiinta ca in calitate de prĺmarvoi efectua demersurile pentru incheierea unui
contract de admĺnistrare a fondului forestier cu un ocol silvic autorizat pe o perioada de ]. an.
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