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H O T Ă R Â R E A  NR. 

            Privind: luare act de necesitatea defrișării vegetației
forestiere pe porțiunea culoarului de siguranță al
liniei  electrice  de  110kv  Lădești  Berbești  UP  V
Budele, u.a. 73 R, având în vedere solicitarea nr.
RO10/65309/23.12.2020 a Distrubuție Oltenia.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa extraordinară din data de  30.12.2020 la care participă un număr de
11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului  local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile
înregistrat sub. Nr. 5878/27.12.2020 privind luare act, având în vedere
adresa înregistrată la nr. 5816/21.12.2020, solicitarea din data 23.12.2020
a  Distribu ie  Oltenia  S.A.  inso ită  de  adresa  domnului  .........  cu  data  deț ț
10.12.2020  prin  care  notifică  faptul  că  în elege  să  nu  se  opună  executăriiț
Sentin ei  Civile  nr.  564/2020  a  Judecătoriei  Bălce ti,  Nota  de  constatare  nr.ț ș
RO10/44899/02.09.2020  a  Distribu ie  Oltenia  S.A.,  nota  de  constatareț
înregistrată la nr. 5850/23.12.2020 de constatare a necesită ii defi ării vegeta ieiț ș ț
forestiere  pe  por iunea  culoarului  de  siguran ă  alm  liniei  electrice  de  110kvț ț
Lăde ti Berbe ti UP V Budele, u.a. 73 R având în vedere pericolul ce ar existaș ș
privind aprinderea vegeta iei forestiere i totodată întreruperea curentului cătreț ș
sta ia de transformare Lăde ti;ț ș

Având  în  vedere  raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul
Consiliului  local  Roşiile  prin  care  avizează  favorabil  proiectul  de
hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul UAT Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 17, art. 49 din L. nr. 46/2008
privind  Codul  Silvic,  H.G.  nr.  470/2014  pentru  aprobarea  Normelor
referitoare  la  provenienta,  circulatia  si  comercializarea  materialelor
lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si
al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de
aplicare  a  Regulamentului  (UE)  nr.  995/2010  al  Parlamentului
European si al Consiliului, HG. nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor
referitoare  la  provenienta,  circulatia  si  comercializarea  materialelor
lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si
al  instalatiilor  de  prelucrat  lemn  rotund,  precum  si  a  celor  privind
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provenienta si circulatia materialelor lemnoase destinate consumului
propriu,  cu  modificările  ulterioare,  cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000
privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică,
văzând și art.  120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României,  Legea
199/1997  pentru  ratificarea  Cartei  europene  a  autonomiei  locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea
nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;

În temeiul art. 129 alin (1) lit. a), alin. (2) lit. d),  alin. (7) lit. h),
alin. (14), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a, alin. (4), art.
139 alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei
Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.1. (1). Consiliul Local Roșiile ia act de necesitatea defrișării
vegetației  forestiere  pe  porțiunea  culoarului  de  siguranță  al  liniei
electrice de 110kv Lădești Berbești UP V Budele, u.a. 73 R, având în
vedere  solicitarea  nr.  RO10/65309/23.12.2020 a  Distrubuție  Oltenia,
Sentința Civilă nr. 564/2020 devenită executorie, de a permite accesul
unui prestator de a efectua lucrării de defrușare a vegetației forestieră.

 (2). Lucrările de marcare, evaluare și eliberarea documentelor
de trasport  al  materialului  lemnos se va efecua în  regim silvic  prin
Ocolul Silvic Horezu.

 (3).   Contravaloarea costurilor  va  fi suportată  de către  firma
prestatoare PROMAT COM DIVERS SRL cu sediul  în Rm. Vâlcea,  str.
Stolniceni nr. 219, județul Vâlcea, în calitate de prestator de servicii de
defrișare  conform  acordului-cadru  de  reprezentare  a  Distribuție
Energie Oltenia S.A.  

Art. 2. (1). Proprietarii terenurilor a căror suprafețe cu vegetație
forestieră care urmează a fi defrișată de pe culoarul menținat la art. 1
va fi comunicată Ocolului Silvic Horezu. 

(2) Materialul lemnos rezultat în urma defrișării rămâne așezat în
figuri/ grămăzi ms în culoar în vederea ridicării de către proprietari.

(3).  Materialul  lemnos  va  fi  expediat  conform  legislației  în
vigoare,  costul  avizului  de  transport  va  fi  suportat  de  către  firma
prestatoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului comunei Roșiile, Ocolului Silvic Horezu, Distribuție Energie
Oltenia S.A. şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.
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Roşiile, 27.12.2020
       Inițiator proiect, Primar,                         Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT 
Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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