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HOTĂRÂREA NR. 41 / 2020 

privind solicitarea includerii a unei pășuni împădurite, aflată în proprietatea 

privată al comunei Sândominic în fondul forestier național și aprobarea întocmirii 

unui amenajament silvic 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 2479/2020, 

raportul de specialitate prezentată de referentul agricol cu nr. 2480/2020, precum și 

avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice, arhitectură și agricultură; 

 

Luând în considerare Hotărârea Comisiei județene ptr. reconstituirea dreptului de 

proprietate conform Legii fondului funciar nr.24/1991 privind validarea propunerilor 

înaintate de comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate conform Legii fondului 

funciar al comunei Sândominic; 

 

Văzând Amenajamentul Silvopastoral al pășunilor proprietate privată aparținând 

comunei Sândominic elaborat în anul 2017 de SC EUROSILV SRL Brașov și 

Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Sândominic, județul Harghita 

elaborat de Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita în anul 2018; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.2 alin. (2) lit. d, art. 7 alin. (2) și art.24 din Codul Silvic din 2008 aprobată prin 

Legea nr. 46/2008 - republicată; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 

 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se solicită conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, 

includerea în fondul forestier național, a suprafeței de 18,36 ha pășune împădurită, 

situată la locul numit EPERJES-teritoriul administrativ al comunei Ghimeș-Făget, 

județul Bacău, aflată în proprietatea privată al comunei Sândominic, identificată 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.2. Se aprobă întocmirea unui amenajament silvic pentru suprafața de 18,36 ha 

pășune împădurită, situată la locul numit EPERJES care aparține domeniului privat al 

comunei Sândominic, județul Harghita, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic, Ministerul 

Apelor și Pădurilor și Instituției Prefectului județului Harghita și totodată se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei 

www.domokos.ro. 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


