ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 55/2015
privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul public al
comunei Orlat judeţul Sibiu
Consiliul local al comunei Orlat, jud.Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.11. 2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Luând în considerare contractul de administrare nr. 5464/30.10.2008 încheiat între Consiliul local
al comunei Orlat şi Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A. ,
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei
Orlat , prin care se propune aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în
domeniul public al comunei Orlat Judeţul Sibiu şi date în administrare Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Cindrel R.A., precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens,
Ţinând seama de art.17 alin 2 lit h şi art. 65 alin 1 şi alin. 2 din Legea nr. 46/19.03.2008 , Codul
Silvic , republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 24 / 2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din Comuna
Orlat ,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 6 lit. a pct. 13 , art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b şi al art. 123 din
Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.l.
Se aprobă ,,Regulamentul de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul public al
comunei Orlat judeţul Sibiu,, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice
locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri şi comunicarea acesteia către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A.
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 55/2015
,, Regulamentul de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul public al comunei
Orlat judeţul Sibiu,,
Art. 1. Tonajul maxim admis pentru transportul de materiale (de orice fel) este 5 to/axă încărcătură
utilă în condiţii de carosabil uscat.
Art. 2. Este interzis transportul materialelor lemnoase în condiţii de precipitaţii (abundente), dezgheţ
şi/sau de drum umed.
Art. 3. Este interzis scos-apropiatul materialelor lemnoase prin târâre sau semitârâre pe drumurile
forestiere reabilitate sau traversarea acestora cu “sarcini” (târâre sau semitârâre).
Art. 4. Platformele primare pentru depozitarea masei lemnoase exploatate vor fi amenajate în afara
platformei drumului.
Art. 5. Este interzisă depozitarea materialelor (de orice fel) pe carosabil, în şanturi sau la capetele
podeţelor.
Art. 6. Este interzisă deteriorarea carosabilului, a şanturilor şi a podeţelor.
Art. 7. Urmărirea respectării prezentului regulament de folosire a drumurilor forestiere se face de către
pădurari, brigadier, cadre tehnice – ingineri ocol, şef ocol, personalul împuternicit în acest sens de catre
proprietar. Toate neregulile constatate privind nerespectarea prezentului regulament vor fi aduse la
cunoştinţa şefului de ocol în cel mai scurt timp. Acesta va stabili măsurile/sanţiunile pentru fiecare
situaţie în parte, acestea fiind comunicate proprietarului – consiliilor locale.
Art. 8. (1) Asumarea respectării prezentului regulament de către operatorii economici care exploatează
şi transportă masa lemnoasă va fi condiţie pentru acceptarea la preselecţia celor care vor participa la
licitaţiile de masa lemnoasă.
(2) Prevederile prezentului regulament vor fi înscrise în contractele de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase. Nerespectarea regulamentului de folosire a drumurilor forestiere reabilitate va fi clauză de
reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase.
(3) Operatorii economici ce nu respectă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi prin
rezilierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, interdicţia de a participa la următoarele
licitaţii de masa lemnoasă organizate de ocolul silvic, interzicerea accesului pe drumurile forestiere ale
comunei Orlat şi/sau alte sancţiuni aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.
Art. 9. Controlul tonajului se va efectua prin verificarea cantităţilor înscrise pe avizelor de însoţire pentru
masa lemnoasă. Nerespectarea gabaritului maxim stabilit atrage descărcarea autovehiculului până la
tonajul admis şi/sau sancţionarea acestora.
Art. 10. Pentru limitarea accesului pe drumurile forestiere în condiţii meteo nefavorabile, se vor amplasa
bariere, în punctele stabilite de comun acord cu proprietarul şi ocolul silvic vecin.
Interzicerea/permiterea accesului pe drumurile forestiere se va comunica imediat proprietarilor, ocoalelor
silvice vecine şi operatorilor economici.
Art. 11. (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 1 – 4, se va aplica amendă contravenţională de 1.000
lei şi va reţine de la persoana vinovată o despăgubire egală cu valoarea reparaţiilor executate la segmentul
de drum afectat.
(2) Constatarea contravenţiei se face de personalul nominalizat la art. 7, iar calculul
despăgubirilor se face de ocolul silvic care administrează fondul forestier, pe baza unui deviz de execuţie
a reparaţiilor.
Art. 12. Prezentul regulament va fi comunicat ocoalelor silvice vecine şi va exista o comunicare directă
pentru soluţionarea operativă a situaţiilor apărute.
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