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ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 40 din 23.11.2018

privind trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din domeniul public
al Statului Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA în
domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local al

Comunei Pîrteştii de Jos

Consiliul local al comunei Pîrteștii de Jos;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Toma Ioan Pavel, primar al

comunei Pîrteștii de Jos, înregistrată sub nr. 5626 din 25.09.2018;

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.5646 din 25.09.2018;
-Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare

economico-socială, buget, finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei,

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului

Local, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre

-Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţia publică locală,

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din

cadrul Consiliului Local, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre

-Adresa Direcției Silvice Suceava-Ocolul Silvic Solca nr. 12064/C.M./24.09.2018

cu privire la documentele întocmite și înaintate în vederea trecerii Drumului auto

forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Român și din administrarea

Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA în domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos

şi în administrarea Consiliului local al Comunei Pîrteştii de Jos.;

-Avizul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA nr.122/29.08.2018;

-Prevederile art. 9 alin.(1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările şi completările ulterioare;
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-Prevederile art. 1,2 și 5 al Legii nr. 192/14 octombrie 2010 privind trecerea unor

drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a

Pădurilor-ROMSILVA în domeniul public al unor unității administrativ-teritoriale și în

administrarea consiliilor locale ale acestora cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 3 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Anexa la Ordinul nr. 1770 din 26.10.2010

pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/14 octombrie 2010, cu modificările și

completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin(2), lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 din Legea nr. 215 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂREȘTE:
Art.1. Se aprobă trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din

domeniul public al Statului Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-

ROMSILVA în domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului

local al Comunei Pîrteştii de Jos.

Art.2. Datele de identificare aferent Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km

sunt prezentate în anexa care face parte integrată din prezenta hotărare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere

contrară acesteia.

Art.4. Primarul, prin aparatul de specilitate, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor și instituțiilor

interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Mircea -Andrei
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Control financiar preventiv
Consilier superior
Văleanu Mihaiela

Contrasemnează,

Secretar comună

Ciornei Laura


