
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind  acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier naţional a 
suprafeţei de 0,2158 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu 

defrişarea vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului “Amplasare cămine 
pentru înfiinţare reţea aducţiune apă Dorna Candrenilor - Vatra Dornei de către 

S.C MASPEX ROMANIA SRL din jud. Prahova   
                                                                     
                                                                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24 martie  2022 
 

   Având în vedere  referatul de aprobare nr. 4302/21.03.2022 prezentat de primarul Municipiului 
Vatra Dornei ; Raportul  nr.  10854/21.03.2022 al compartimentului de  specialitate ;- Prevederile 
Ordinului Nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea 
temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti;Adresa nr.4302/10.02.2022 a 
SC  MASPEX ROMANIA SRL prin care solicita scoaterea temporara din fondul forestier 
proprietatea Municipiului Vatra Dornei a suprafetei de 0,2158 ha teren cu vegetatie forestiera,  in; 
Adresa nr.10852/21.03.2022 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor;art.39-42 din Legea nr.46/2008- 
Codul Silvic; 

   In temeiul art.129 alin.2 lit.(c), alin.(6) lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(g) si art.196 alin.(1) lit.(a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
  
                                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1. Se da acordul Consiliului local, pentru ocuparea temporara din fondul forestier national, 
a suprafetei de 0.2158  ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea  publica a Municipiului 
Vatra Dornei, cu  defrisare, in vederea  realizarii obiectivului “Amplasare cămine pentru înfiinţare 
reţea aducţiune apă Dorna Candrenilor –Vatra Dornei de catre SC  MASPEX ROMANIA  SRL,    
identificat in unitatea amenajistica dupa cum urmeaza: UP I Vatra Dornei, suprafata de 0,2158 ha 
in U.P. I, u.a. 89A-0,0234 ha, 89B-0,0180 ha, 90B-0,0036 ha, 90C-0,0018 ha, 91C-0,0036 ha, 
91F-0,1600 ha si 92 B-0,0054 ha identic cu parte din PT 35183 din CF 35183,  pentru o perioada 
de 10 ani cu posibilitatea de prelungire. 
            Art.2. Proprietarul terenului, va avea pe toata perioada scoaterii din fondul forestier, drept 
de servitute de trecere cu piciorul, auto si orice autovehicol pentru exploatarea masei lemnoase din 
zona. 
            Art.3 Alin.(1)SC  MASPEX ROMANIA SRL, va achita chiria anuala in cuantum de 151816,67 
lei  la care se adauga TVA 28845,17 lei, conform fisei de calcul intocmita de catre OS.Dorna 
Candrenilor, care face parte interganta din prezenta hotarare. 
          Alin.(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenului mentionat la art.1, se va achita anterior 
predării terenului. 
            Art.4. SC MASPEX ROMANIA SRL va achita contravaloarea pierderii de crestere 
determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice in suma de 
68.964,76 lei plus TVA  13103,31 lei, garantia in suma de 51897,66 lei precum si cheltuielile de 
instalare/reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de 
masiv in suma de 793,63 lei. 
             Art.5 SC MASPEX ROMANIA SRL va achita toate costurile aferente scoaterii temporare 
din fondul forestier  national a suprafetei de teren mentionata la art.1, conform Ordinului Nr. 
694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi 
schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti. 
            Art.6 Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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