
                                                                       R  O  M  Â  N  I  A
                                                 J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                             ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                                   CONSILIUL  LOCAL

                                                                                             HOTĂRÂREA NR.92
                                                                        din 30.12.2014                                             
privind acordul Consiliului Local cu privire la schimbarea categoriei de folosință a unei suprafețe

de teren cu destinație forestieră din categoria ”pădure” în categoria ”drum forestier”

             Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică  în data de 30 decembrie  2014;
               Având în vedere:
                 -  Expunerea de motive nr.15465/2014 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei;
                 -  Raportul de specialitate nr.15466/2014 a Secretarului orașului Șimleu Silvaniei;
               -  Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local ;
               -  Prevederile Ghidului Solicitantului Măsura 125 „ Îmbunătaţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
                - Contractul de finanțare nr.C 125B011163300007/15.05.2012 și actele adiționale ulterioare; 
           În baza prevederilor Legii nr.46/2008 – Codul sivic, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului
mediului  și  pădurilor   nr.3814/2012,   Ordinul  ministrului  delegat  pentru  ape,  păduri  şi  piscicultură  nr.670/2014,  HCL
nr.97/2004, HCL nr.24/2010, HG nr.114/2008 și  art.  36 alin.  2 lit.c din Legea 215/2001 a administrației  publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În  temeiul  art.45  alin.3  din  Legea  215/2001  a  administrației publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,
                                HOTĂRĂŞTE:
             Art.1. Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei este de acord cu schimbarea categoriei de folosință a suprafeței
de 80.284 mp teren cu vegetație forestieră, proprietatea publică a orașului Șimleu Silvaniei, conform Procesului-verbal de
punere în posesie nr. 104/23.02.2004 și Procesului-verbal de punere în posesie nr. 837/12.04.2010, identificată  în  UPV
Măgura Șimleu  - UA 57A, UA 59A, UA 59B, UA 60,UA 61B, UA 68, UA 20, UA 21B, UA 21C, UA 21D și UA 21G, din
categoria de folosință ”pădure” în categoria de folosință ”drum forestier”,  în vederea realizării  obiectivului  de investiții
“DRUM FORESTIER MĂGURA”,  în  localitatea Șimleu Silvaniei,  județul  Sălaj,  proiect  finanțat  prin  programul  PNDR -
Măsura 125, Submăsura 125 b - “Îmbunătățirea  și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea silviculturii”,
ca  urmare  a  semnării  Contractului  de Finanțare nr.C125B011163300007 din  15.05.2012,  încheiat  între  Orașul  Șimleu
Silvaniei și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și a actelor adiționale ulterioare.   
       Art.2.  Pe  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  își  încetează  aplicabilitatea  Hotărârea  Consiliului  Local
nr.88/08.12.2014.
          Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Serviciul
urbanism  şi Biroul cadastru.
             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

               - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;
               - Prefectul Judeţului Sălaj;
               - Serviciul urbanism;
               - Biroul cadastru;
               - ITRSV Oradea;
              -Direcția Silvică Sălaj;
               - AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare; 

                      - Dosar hotărâri.
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                  CRIȘAN TEODOR                                                                      SECRETARUL ORAŞULUI, 

                                                     ELENA-MARIA MOCAN


