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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 43

privind: aprobarea Actului de Punere în Valoare nr. 217/UAT Unirea întocmit de
Ocolul Silvic Ianca cu privire la realizarea lucrărilor de întreținere a culoarelor de 
trecere a liniilor electrice aeriene (LEA) cu tensiuni cuprinse între 0,4 si 110 KV

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021

Având în vedere:
 Acordul pentru accesul în teren în vederea executării serviciului de 

toaletare/recoronare și defrișări în culoarul de siguranță al LEA solicitat de S.C. 
DORLE S.R.L.înregistrat cu nr. 118/09.03.2021;

 Procesul-verbal încheiat în data de 02.04.2021 întocmit de comisia pentru
evaluarea masei lemnoase ce urmează a fi exploatată în suprafața cu fond 
forestier ce aparține UAT Unirea pentru efectuarea unui culoar cu lățimea de 32 
de metri sub linia de înaltă tensiune LEA 110kw Lacul Sărat - Urleasca; 

 Contractul subsecvent de prestare servicii nr. 10185/03.03.2021 la Acordul –
cadru nr. R4498/13.11.2020;

 Adresa SDEE Muntenia Nord nr. 130/09.03.2021 privind tăiere vegetație între 
stâlpii 19-100 al LEA 110 KV Lacu Sărat-Urleasca; 

 Adresa Ocolului Silvic Ianca  nr. 2216/08.04.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Unirea cu nr. 1667/08.04.2021 prin care înaintează  Actul de Punere în 
Valoare nr. 217/UAT Unirea,
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. „b”, art. 16 alin.( 4) din Legea

nr. 46/2008 privind  Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
și prevederile art. 4 alin. (1) și art. 6 din H.G. nr. 715/2017 privind aprobarea 
Regulamentului valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. „c”, alin. (7) lit. „r”, 139 alin. (3) lit. „g” și art. 
196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Actul de Punere în Valoare nr. 217 UAT Unirea întocmit de
Ocolul Silvic Ianca cu privire la realizarea lucrarilor de întreținere a culoarelor de 
trecere a liniilor electrice aeriene (LEA) cu tensiuni cuprinse între 0,4 si 110 KV.

Art. 2. – Cheltuielile de exploatare a materialului lemnos va fi suportat de
beneficiar.

Art. 3. –  Materialul lemnos valorificabil, rezultat în urma exploatării, se va 
preda Primăriei Unirea de către titularul autorizației de exploatare. Materialul lemnos 
nevalorificabil (26 mc varfuri – material lemnos sub 5 cm) se va stivui în martoane în
lungul liniei de înaltă tensiune. 
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Art. 4. –  Din volumul brut de 47 mc se asigură lemn de foc, sezonul de iarnă 
2021-2022, necesar sediului primăriei comunei Unirea; 

Art. 5. –  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul 
comunei.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Ocolului Silvic Ianca  și se aduce 
la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

INIȚIAZĂ, 
PRIMAR

PROF. PUIA TEODORA


