
 

 

                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat 

 al orașului Căzănești a terenului neproductiv în suprafață de 92 mp,  

număr cadastral 21958 și a schimbului de terenuri între Orașul Căzănești 

 și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Ialomița 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, convocat de îndată în şedinţă 

extraordinară din data de 26 FEBRUARIE 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1154 din 24.02.2020 al Primarului oraşului 

Căzăneşti; 

Examinând: 

- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 1163 din 

25.02.2020; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1213 din 

26.02.2020; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.37 - 38 din Legea nr.46/2008- Codul silvic, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.361 alin.(2) coroborat cu cele ale art.355 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 157/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.139 alin.(2) lit.g) și ale art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 157/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Căzănești a 

terenului neproductiv intravilan situat în orașul Căzănești, Tarla 69, Parcela 683/1 în suprafață de 

92 mp, număr cadastral 21958. 

 Art.2. (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între Orașul Căzănești și Regia 

Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Ialomița, în vederea realizării obiectivului de 

interes public local Stație de epurare apă uzată Căzănești (amplasare conductă și gură de 

deversare) din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”. 

 (2) Prin schimbul de terenuri aprobat potrivit alin.(1), Consiliul Local al orașului Căzănești 

va transmite suprafața de teren intravilan de 92 mp, având categoria de folosință teren 

neproductiv, număr cadastral 21958, identificat în anexa nr.1 și dobândește un teren în suprafață 

de 90 mp situat în U.P VI Balaciu u.a 52 E, ce va fi scos definitiv din fondul forestier național de 

către Garda Forestieră, identificat potrivit anexei nr.2 și 3. 



 

 

 

 

 (3) Terenul pentru care va fi emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier 

naţional şi terenul preluat în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le 

înlocuiesc şi se înscriu în cartea funciară în baza actului de aprobare şi a procesului-verbal de 

predare-primire, încheiat între părţi, în condiţiile Codului Sivic. 

 Art.3. Se însușește studiul pedostațional pentru determinarea bonității staționale a unui teren 

necesar compensării echivalente ca suprafață și bonitate în vederea scoaterii definitive a unui teren 

din fondul forestier național întocmit de S.C Olivia Dual S.R.L, unitate specializată atestată pentru 

lucrări de amenajare a pădurilor, prevăzut în anexa nr.4. 

Art.4. Obligațiile bănești prevăzute de art.41 din Legea nr.46/2008- Codul silvic, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare precum și orice alte cheltuieli ocazionate de preluarea 

terenului prevăzut la art.1 vor fi suportate din bugetul local. 

 Art.5. Se împuternicește Primarul orașului Căzănești, iar în lipsa acestuia, Viceprimarul 

orașului Căzănești să semneze orice documente privind operațiunea de predare-preluare a 

terenului menționat la art.1. 

Art.6. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate și 

Primarul orașului Căzănești, cărora le va adusă la cunoștință prin grija secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                          Secretar general al U.A.T,   

   PARASCHIV MITICĂ                                                OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de 

voturi, astfel:  12 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
 


