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H O T Ă R Â R E 

 
privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – 

S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul 

„Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019” 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 31.03.2021, 

urmare a adresei Societății Naționale de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. 

„TRANSGAZ” SA Mediaș cu nr. DPC/10924/15.02.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Botoşani cu nr. 3937/05.03.2021,  

analizând Referatul de aprobare nr. 4880 din 22.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani, prin care se propune aprobarea acordului pentru ocuparea temporară de către 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a 

suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-

Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani – PT 1338/2019”,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică Locală nr. 4881 din 22.03.2021, 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

 - Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi 

fonduri europene, 

 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, pretecţia mediului şi turism, 

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr.46 din 19.03.2008, 

republicată, privind Codul silvic, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (6) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport 

Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 

ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul 

Botoșani– PT 1338/2019” situată în unitatea de producție - UP I Callimache, unitatea 

amenajistică - u.a. 37R, 0,0020 ha din numărul cadastral 57647 și 0,0019 ha din numărul 

cadastral 57651.   

(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin.(1) sunt prezentate în anexă, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 După finalizarea lucrărilor, terenul forestier prevăzut la art.1 se redă în circuitul 

silvic fără restricții, la categoria de folosință, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 PREȘEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

                PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Doina Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr.78 din 31.03.2021 

 

 

 

 



 

 Consiliul Judeţean Botoşani                           Anexa  la Hotărârea nr. 78 din 31.03.2021 

                           

 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

           PREȘEDINTE,            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
  Doina Elena FEDEROVICI                                                   Marcel – Stelică BEJENARIU 


