
ROMANIA
JUDETLL SUCEAVA

COMLINA PU]NA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind intocmirea documentaliei de schimb are a categoriei funclionale din fond forestier in

parc recreativ - Parc de aventurd

Consiliul Local al comunei Putna, jude{ul Suceava;

AvAnd in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 5376 din 09.10.2020 a primarului comunei Putna d-nul

Gheorghe Coroam6;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achtzi\ii publice, fond funciar, urbanism 9i

amenajarea teritoriului nr. 5378 din 09' 10'2020;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala,

buget-f,rnanle, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd, gospoddrire

comunal6, proteclia mediului, servicii, cometJ, urbanism qi amenajarea teritoriului nr'

5406 din 12.10.2020;
- Prevederile arl. 37 alin. (1) 1it. "e" , alin. (6), alin. (10) afi. 41, art' 42 , anexa nr' 1-

Definilii pct. 4 qi 26 din Legea nr. 4612008, republicatd, cu modificdrile Ei

completSrile ulterioare;
i., t.-.irl dispoziliilor ar1. !29 , alin. (1), alin, (2), lit' "b", alin. (4) lit. "d" $i afi' 139,

alin. (3), lit. "g", art. 196 alin. (1) lit. 'ia" clin o'll.G. ru. 5712020 privind codul

administrativ;

HOTARA$TE,:

Art. 1. - Se aprob6 inilierea demersurilor pentru constituirea pddurii-parc a comunei

putna din judelu1 Suceava Ei a parcului recreativ, in scopul dezvoltdrii turismului in zond qi

asigura.ea locurilor pentru recreere, plimbare qi odihnd in fondul forestier proprietate a

comunei Putna, judelul Suceava.

Art. Z.- Se aprota i.ri1i.r.a demersurilor cdtre Ministerul Mediului Apelor Ei Pidurilor

pentru elaborarea ;i avizarea Studiului de fundamentare privind incadrarea arboretelor din

parcelele 75,224 Ei 307 inscrise in Amenajamentul fondului forestier proprietate a comunei

putna din judelui Sr".uru - U.p. I Putna in categoria funclional[ l'4.A - Arboretele

constituite in p6duri parc, parcuri recreative, tematice sau educalionale (T II), conform

prevederilor ORDINULUI m. 166 din 23 iulie 201 8'



r1

Afi. 3. - Se aprobd inilierea demersurilor cdtre Ministerul Mediului Apelor qi Pddurilor
pentru elaborarea Ei avizarea Studiului de fundamentare privind .orrititrirea parcului
recreativ in parcelele 75 ;i 307 inscrise in Amena amentul fondului forestier proprietate a
Comunei Putna din jude{ul Suceava - U.P. I Putna, dupa ayizarca constituirii paduiii-parc.

{rt. 4. - Se aprobd elaborarea Studiului de speciaiitate pentru schimbarea incaclr6rii
funclionale prin includerea parcelelor 75, 224 qi 307, inscrise in Amenajamentul fondului
forestier proprietate a Comunei Putna din judejul Suceava - U.P. I Putna, in categoria
funcfionald' 1.4.A - Arboretele constituite in paduri parc, parcuri recreative, tematice sau
educalionale (T II), conform prevederilor ORDINIJL.UI nr. 766 din 23 iulie 2018.

Aft. 5. - Se aprobd elaborarea Studiului de specialitate pentru constituirea parcului
recreativ in parcelele 75 Ei 307, inscrise in Amenajamentul fondului forestier proprietate
publicd a Comunei Putna din judelul Suceava - U.p. I putna.

Art. 6. - Se aprobd intocmirea documentafiilor potrivit "Metodologiei privind scoaterea
definitivS, ocuparea temporard qi schimbul de terenuri qi de calcut at oUtlgajiilor bineqti,,, in
condiliile afi. 37 alin. (1) lit. e), art.37 alin. (3), alin. (6), art. 41, art. qZ dinlegea qODOOS,
Codul silvic, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare pentru obiectivele
specifice parcului recreativ, dupd avizarea studiului in crAS.

Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredtnteazd
primarul comunei gi Biroului financiar-contabil, achizilii publice, fond funciar, urbaniim gi
amenaj area teritoriului.
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