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                               HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

      Nr.33 din 31.03.2022 

 
privind solicitarea includerii unor suprafețe, pășuni împădurite, aflate în proprietatea 

privată a comunei Dobârlău, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui 

amenajament silvic 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art.121 alin. (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin.(1) lit.a) și art.197 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare   

d) art.2 alin.(2) lit.d), art.7 alin.(2) și art.24 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 

republicată , cu modificările și completările ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si 

turism și al Comisiei pentru adminsitratia publică locală, juridică și de disciplină, 

muncă și protecție socială 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.33/2022 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Se aprobă includerea în fondul forestier național a suprafeței de 28,2 ha pășune 

împădurită, situată pe teritoriul administrativ al comunei Dobârlău, județul Covasna, aflată în 

proprietatea privată a comunei Dobârlău, identificată conform anexei nr.1 , parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă întocmirea unui amenajament silvic pentru suprafața de 168 ha pășune 

împădurită, din care 28,2 ha pașune împădurită, prevăzută la articolul 1 din prezenta hotărâre  

și 139,8 ha pășune împădurită existentă în fondul forestier național, proprietate privată a 

Comunei Dobârlău. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Dobârlău, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dobârlău, Ministerul Apelor și 

Pădurilor și Instituției Prefectului județului Covasna și totodată se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
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