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HOTĂRÂRE 

 
Priveste:  aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier proprietatea publica a municipiului Alexandria, cu               
     compensare, a unui teren in suprafata de 9545 m.p., in vederea realizarii obiectivului de investitii     
     “Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea” 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedintã ordinarã, având în vedere:  
- expunerea de motive nr. 6725/18.02.2016, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 6726/18.02.2016, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Direcţiei Buget 

Finanţe Taxe şi Impozite, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Tehnic Investiţii; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.G.R. nr. 1358/2001 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al     
    municipiului Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr. 94/19.11.2008 privind aprobarea declarării ca bunuri aparţinând domeniului privat de 

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
- adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman nr. II/527 din 02.02.2016; 
- adresa - fisa tehnica de transmitere-defrisare a Ocolului Silvic Alexandria nr. 645/22.02.2016, inregistrata la 

Primaria municipiului Alexandria cu nr. 7130/22.02.2016; 
- prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului 924/2011 privind aprobarea metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor 

şi de calcul a obligaţiilor baneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară  a terenurilor din fondul 
forestier naţional; 

- prevederile Legii nr. 213/17.11.1998, privind  bunurile  proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, din Legea nr. 215/2001, a  administraţiei publice locale, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier proprietatea publica a municipiului Alexandria, cu 
compensare, a unui teren în suprafaţă de 9545 m.p. situat în Parc Pădurea Vedea, Unitatea de protectie IV – 
Alexandria Nord, Unitatile amenajistice 206A, 206B, 206C, 206D, 206F, 206N1, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare infrastructură Parc Pădurea Vedea”, identificat prin Anexa nr. 1 – Plan de situatie care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

(2) Terenul în suprafaţă de 9545 m.p. nu face obiectul niciunui litigiu şi nu se încadrează în prevederile 
art. 37, alin. (1), lit. ”d” din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Se aprobă compensarea terenului în suprafaţă de 9545 m.p., descris conform art. 1, pentru împădurire, cu 
un teren in suprafaţa de 9545 m.p., din totalul de 155514 m.p., aparţinând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în T24/1 parcela 187 ANINI, identificat prin Anexa nr. 2 – Plan de situatie, care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

 



 
 
Art. 3. Terenul prevăzut la art. 2 nu face obiectul retrocedărilor conform legilor proprietăţii, este limitrof fondului 

forestier naţional, proprietate publica a statului, nu este limitrof perdelelor forestiere de protecţie şi rămâne în 
proprietatea municipiului Alexandria. 

Art. 4. Se aproba taxa de 84.882,49 lei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national, care 
se achita anticipat emiterii aprobarii de scoatere definitiva si se depune in fondul de ameliorare a fondului funciar cu 
destinatie silvica, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.  

Art. 5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Teleorman 
pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu, Direcţiei 
Administraţie Publică Locală,  Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi Direcţiei Tehnic Investiţii,  pentru cunoaştere 
şi punere în aplicare. 
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