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ROMÂNIA 
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COMUNA BECENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E   

privind  însuşirea documentaţiei tehnice „Amenajament silvic al fondului 

forestier proprietate privată aparținând comunei Beceni, judeţul Buzău” 

   

           Consiliul local al comunei Beceni, județul Buzău,  

           Având în vedere : 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat sub 

nr.572/16.01.2023 ; 

- prevederile art.17 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.20 alin.(1), (2), (5), (6) şi 

art.21 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

          - prevederile Ordinului nr.766/2018  pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor 

acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul 

forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/ 

posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Decizia finală a etapei de încadrare nr 36/3.08.2022 a Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Buzău, potrivit căreia  Amenajamentul silvic al 

fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Beceni, judeţul 

Buzău, U.P. XII PĂŞUNE, nu necesită evaluare de mediu şi se va supune 

adoptării fără aviz de mediu ; 

 - documentaţia tehnică „Amenajament silvic al fondului forestier 

proprietate privată aparținând comunei Beceni, judeţul Buzău”, întocmită de 

S.C. DEREVO PROIECT SRL BRAŞOV; 

            - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c), 

art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică „Amenajanent silvic al 

fondului forestier proprietate privată aparţinînd comunei Beceni, judeţul 

Buzău”, în suprafaţă de 219,80 ha, CF 21158- Gura Teghii, valabilă pentru 

perioada 2022-2032, elaborată de S.C. DEREVO PROIECT SRL BRAŞOV, 

prevăzută în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Primarul comunei Beceni, prin compartimentul de specialitate și 

ordonatorul terțiar de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

Art.3. Secretarul general al comunei Beceni va aduce la cunoștință 

publică prevederile prezentei hotărâri, prin afișare și o va înainta primarului 

comunei şi Instituției Prefectului Județului Buzău, în vederea exercitării 

controlului de legalitate . 

 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

  Primar,                                                              Secretar general, 

Adrian BURLACU                                                            Elena CÂRCEI  
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