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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare de principiu amenajare pădure parc și includerea acesteia în amenajamentul silvic.

Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 9953/04.07.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 9954/04.07.2019 al Biroului Agricol;
- Art. 20 (2) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Poziția nr. 101 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 78/20.07.2018 referitoare la
reanalizare H.C.L Corabia nr. 21/30.03.2018;
- Sentința Civilă nr. 623/28.06.2007 a Judecătoriei Corabia;
- Hotărârea Comisiei Județene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată aupra
terenurilor agricole și forestiere nr. 831/21.10.2008;
- Hotărârea Comisiei Județene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată aupra
terenurilor agricole și forestiere nr. 17413/04.08.2011;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Art. 129 (2) lit.d şi (7) lit.i din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă, de principiu, amenajarea unei păduri parc pe o suprafată de 4,00 ha aflată în
proprietatea privată a orașului Corabia, zona Faleză, identificată conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă includerea pădurii parc în amenajamentul silvic ce va fi aprobat ulterior.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Biroului Agricol și
Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VIOREL UȚĂ
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Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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