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          Proiect  

  Nr. 79 din 22.03.2021 

 

 

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 _____.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,  Avizat pentru legalitate: 

                PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Doina Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr.______/___.___.2021 

 

 

 

 



 

 Consiliul Judeţean Botoşani                           Anexa  la Hotărârea nr.____ din ___.___.2021 

                           

 

 
 

 
Avizat pentru legalitate: 

           PREȘEDINTE,            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
  Doina Elena FEDEROVICI                                                   Marcel – Stelică BEJENARIU 
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Nr. 4880 /22.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

  

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

prin adresa nr. DPC/10924/15.02.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 

3937/05.03.2021, solicită „acordul pentru ocuparea temporară a suprafeței de 0,0039 ha din 

cadrul unității de producție – UP I Callimachi, unitate amenajistică u.a. 37R fost proprietar 

Reininger Callimachi Alexandra Ștefania, exproprietă de C.J. Botoșani”.  

 Scopul solicitării este de realizare a investiției „Înlocuire tronson conductă Botoșani-

Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani – PT 1338/2019”, titularul și beneficiarul investiției 

fiind S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Mediaș, jud. Sibiu.  

 Județul Botoșani deține pe teritoriul comunei Mihai Eminescu „Teren expropriat 

necesar modernizării drumului de acces către Lacul cu Nuferi”, înscris în Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea inventarului 

actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 
 Obținerea acordului de ocupare temporară  pentru o suprafață teren forestier de 0,0039 

ha este o cerință prevăzută la Cap. 5 pct. d.4 din Certificatul de urbanism nr.259/29.08.2019, 

prelungit până la 29.08.2021, emis de primarul Comunei Mihai Eminescu în vederea eliberării 

Autorizației de construire pentru „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat 

Baisa, județul Botoșani - pe culuarul existent al rețelei electrice de medie și înaltă tensiune 

Dolhasca-Hudum – FAZA S.F.+P.T. –VAR.I”. 

 În cadrul Proiectului tehnic nr.338/2005 a fost realizată conducta magistrală Dn 400mm 

pe traseul Hârlău-Botoșani-Bucecea, astfel încât, între localitățile Botoșani și Bucecea, tronsonul 

de conductă Dn 400 mm cu lungime de 16,15 km a fost pus în funcțiune în 2011.  

 În zona localității Baisa, jud. Botoșani, amplasamentul conductei traversează o zonă 

forestieră pentru care ROMSILVA nu a eliberat aviz, drept urmare un tronson de 0,2353 km din 

conducta de Dn 400 mm nu a fost realizat, pe această porțiune rămânând în funcțiune o conductă 

vechi de Dn 200 mm.  

Potrivit memoriului tehnic transmis, lucrările pentru care se solicită acordul pentru 

ocupare temporară, constau în înlocuirea unui tronson de conductă existentă de Dn 200 mm cu 

un tronson de Dn 400 mm, în zona de intervenție amplasată pe teritoriul UAT Mihai Eminescu, 

sat Baisa, pe culoarul existent în zona silvică a liniilor electrice de medie și înaltă tensiune 

Dolhasca – Hudum.  

 Alegerea amplasamentului s-a făcut de comun acord cu beneficiarul și reprezentanții 

autorităților locale, cu respectarea prevederilor „Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția 

conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. 

nr.118/2013, s-a avut în vedere respectarea distanțelor de siguranță față de obiectivele învecinate 

conform normelor și normativelor în vigoare, precum și celor menționate în avize. 
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 Suprafața propusă pentru ocupare temporară a fondului forestier pentru tot întreg proiectul 

este de 2,0960 ha, se află în culoarul zonei de protecție/siguranță a liniilor electrice LEA Dorohoi-

Hudum, nu necesită defrișare.  

 Conducta proiectată afectează fondul forestier, în culoarul de protecție/siguranță a liniilor 

electrice Dolhasca - Hudum, conform avizului de amplasament favorabil nr.1003404025 din 

21.10.2020 de la DELGAZ GRID SA Botoșani. 

  Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria și starea inițială 

după încheierea lucrărilor de construire. Pe culoarul afectat de montarea conductei se vor efectua 

lucrări de readucere a stratului vegetal la starea inițială, care constă în: decaparea și sortarea 

inițială a stratului vegetal, mărunțirea și nivelarea pământului deasupra conductei, înierbare. 

 În conformitate cu Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, modificată și 

completată cu Legea nr.127/2014, operatorul de transport și de sistem beneficiază de drepturile de 

uz și servitute în ce privește utilizarea bunurilor terților pentru realizarea serviciului de transport gaze 

naturale. 

 În demersul său, S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Mediaș, jud. Sibiu, solicită Județului 

Botoșani, acordul proprietarului pentru ocuparea temporară a suprafeței forestiere totale de 

0,0039 ha expropriată de Consiliul Județean Botoșani, situată în unitatea de producție - UP I 

Callimache,  unitatea amenajistică - u.a. 37R, respectiv: 0,0020 ha din numărul cadastral 57647 

și 0,0019 ha din numărul cadastral nr.57651, pentru realizarea investiției de „Înlocuire tronson 

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

 

 Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
  PREŞEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 
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                        DIRECŢIA                                                                                                                     DIRECŢIA JURIDICĂ                                           

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI                                                                               ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                 

                                                                                                                                           Nr. 4881/22.03.2021 

 

 VIZAT,  VIZAT, 

 VICEPREȘEDINTE  VICEPREȘEDINTE 

 Dorin Birta  Dorin Birta 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Potrivit art. 173 alin. (1) lit. d) şi lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliului județean îndeplinește „atribuţii privind gestionarea 

serviciilor publice de interes judeţean” şi „alte atribuții prevăzute de lege”, iar la alin. (6) lit. b) 

se prevede că în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean„emite avizele, acordurile şi 

autorizaţiile date în competenţa sa prin lege”.  

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

republicată, privind Codul silvic, „Solicitările (…) de ocupare temporară de terenuri din fondul 

forestier naţional, (…), cu acordul proprietarului (…), în cazul proprietăţii private şi proprietăţii 

publice a unităţilor administrativ - teritoriale, (…), se aprobă de către: conducătorul structurii 

teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru 

suprafeţe de până la un ha”. 

 

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

adresa nr. DPC/10924/15.02.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 3937/05.03.2021, 

solicită „acordul pentru ocuparea temporară a suprafeței de 0,0039 ha din cadrul unității de 

producție – UP I Callimachi, unitate amenajistică u.a. 37R fost proprietar Reininger Callimachi 

Alexandra Ștefania, exproprietă de C.J. Botoșani”.  

 Județul Botoșani deține pe teritoriul comunei Mihai Eminescu „Teren expropriat 

necesar modernizării drumului de acces către Lacul cu Nuferi”, înscris în Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea inventarului 

actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 
 Obținerea acordului de ocupare temporară a unei suprafețe de 0,0039 ha este solicitată la 

Cap. 5 pct. d.4 din Certificatul de urbanism nr.259/29.08.2019, prelungit până la 29.08.2021, emis 

de primarul Comunei Mihai Eminescu în vederea eliberării Autorizației de construire pentru 

„Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani - pe culuarul 

existent al rețelei electrice de medie și înaltă tensiune Dolhasca-Hudum – FAZA S.F.+P.T. –

VAR.I”. 

  În conformitate cu Memoriul tehnic justificativ pentru obținerea avizului Consiliului 

Județean Botoșani, privind ocuparea temporară a unei suprafețe din fondul forestier, titularul și 

beneficiarul investiției „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul 
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Botoșani– PT 1338/2019” este S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Mediaș, jud. Sibiu, Piața C.I. Motaș 

nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu J 32/301/2000, CIF RO 13068733.  

 Lucrările constau în înlocuirea tronsonului de conductă existentă de Dn 200 mm cu un 

tronson de Dn 400 mm, pe culoarul existent în zona silvică al liniilor electrice de medie și înaltă 

tensiune Dolhasca - Hudum, zona de intervenție fiind amplasată pe teritoriul UAT Mihai 

Eminescu, sat Baisa. 

 

 În cadrul Proiectului tehnic nr.338/2005 a fost realizată conducta magistrală Dn 400mm pe 

traseul Hârlău-Botoșani-Bucecea. Astfel, între Botoșani și Bucecea, tronsonul de conductă Dn 400 

mm cu lungime de 16,15 km a fost pus în funcțiune în 2011. În zona localității Baisa, jud. Botoșani 

amplasamentul conductei traversează o zonă forestieră pentru care ROMSILVA nu a eliberat aviz, 

astfel încât un tronson de 0,2353 km din conducta de Dn 400 mm, nu s-a realizat. Pe această 

porțiune a rămas în funcțiune un tronson vechi din conducta de Dn 200 mm.  

  

 În cadrul proiectului „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, 

județul Botoșani– PT 1338/2019, alegerea amplasamentului s-a făcut de comun acord cu 

beneficiarul și reprezentanții autorităților locale și cu respectarea prevederilor „Normelor tehnice 

pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul 

președintelui A.N.R.E. nr.118/2013, astfel, s-a avut în vedere respectarea distanțelor de siguranță 

față de obiectivele învecinate, conform normelor și normativelor în vigoare, precum și celor 

menționate în avize. 

 Conducta proiectată afectează fondul forestier, în culoarul de protecție/siguranță a liniilor 

electrice Dolhasca - Hudum, conform avizului de amplasament favorabil nr.1003404025 din 

21.10.2020 de la DELGAZ GRID SA Botoșani. 

 Pentru realizarea proiectului, suprafața totală din fondul forestier propusă pentru ocupare 

temporară este de 2,0960 ha, fără defrișare. Aceasta se află în culoarul zonei de protecție/siguranță 

a liniilor electrice LEA Dorohoi-Hudum, distribuită astfel: 

1. unitatea de producție - UP I Callimache=2,0226 ha, ce are în componență unitățile 

amenajistice - u.a. 37R =1,3373 ha și u.a. 38R = 0,6853 ha, 

2. unitatea de producție - UP IV Poienița = 0,0734 ha, ce are în componență unitățile 

amenajistice - u.a. 575D = 0,0137 ha și u.a. 538R = 0,0597 ha.  

 Parametrii specifici ai conductei de transport gaze naturale utilizate în procesul de 

completare a traseului sunt: 

- diametrul nominal al conductei de transport gaze = Dn 400 mm (ⵁ16”), 

- diametrul exterior al conductei de transport gaze = De 406,4 mm, 

- presiunea maximă admisibilă de operare = 40 bar, 

- lungimea conductei ⵁ16” = 16,15 km. 

  

 Potrivit memoriului tehnic, S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Mediaș, jud. Sibiu, solicită 

acordul proprietarului pentru ocuparea temporară a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha 

expropriată de Consiliul Județean Botoșani, situată în unitatea de producție - UP I Callimache,  

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

numărul cadastral nr.57651. 
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 Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria și starea inițială după 

încheierea lucrărilor de construire. Pe culoarul afectat de montarea conductei se vor efectua lucrări 

de readucere a stratului vegetal la starea inițială, care constă în: decaparea și sortarea inițială a 

stratului vegetal, mărunțirea și nivelarea pământului deasupra conductei, înierbare. 

 Conform Legii energiei electrice și gazelor naturalenr.123/2012, modificată și completată cu 

Legea nr.127/2014, operatorul de transport și de sistem beneficiază de drepturile de uz și servitute în 

ce privește utilizarea bunurilor terților pentru realizarea serviciului de transport gaze naturale. 

 

 Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV,        

      Geanina PINTILII                                                                        Amalia MARIAN                


