
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 26.07.2018 

 
privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de 

la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei 

incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate 

din judeţul Neamţ 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 14.037 din 23.07.2018 înaintată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarului municipiului Roman, precum și 

raportul de specialitate nr. 14.038 din 23.07.2018 al Biroului Monitorizare 

mediu; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 26.07.2018 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. ___ din 

26.07.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul pentru legalitate nr. _____ din 

26.07.2018 al Secretarului municipiului Roman; 

Având în vedere adresa nr. 14.526/DG/16.07.2018 emisă de către Regia 

Naţională a Pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Neamţ, înaintată 

Municipiului Roman şi înregistrată cu nr. 13.703 din data de 17.07.2018, 

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. ”f”, ale art. 45, 

precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă plantarea unui număr de 2.500 puieţi forestieri din specia 

salcâm (Robinia pseudacacia) primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a 

Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ pentru a se realiza completări la 

plantaţia de 1 ha, proprietate a Municipiului Roman, inclusă în proiectul 

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ. 
 

 Art. 2 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
   Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează 

           Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman 

    Constantin GHICA                                            Gheorghe CARNARIU 



 

                

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.               www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,     E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinet Primar  

Nr. 14.037 din  23.07.2018                      E-mail: primar@primariaroman.ro 
 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plantării puieţilor forestieri 

primiţi prin sponsorizare de la R.N.P. – Romsilva pentru refacerea 

plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 

degradate din judeţul Neamţ 

 
 

Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator 

de Program, a iniţiat în cursul anului 2009 procedura de întocmire a 

documentaţiei, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fondul 

pentru mediu, a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole 

degradate de pe raza Judeţului Neamţ, conform prevederilor Ordinului 

Ministrului Mediului nr. 1090 din 2009. 

Municipiul Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 179/2009 participarea la 

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate cu o suprafaţă de 1 ha. Din cauza problemelor întâmpinate pe 

parcursul derulării proiectului şi a încetării de drept a acordului de asociere 

anterior, Municipiul Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 178/2015 o nouă asociere 

cu Consiliul Judeţean Neamţ în vederea finalizării lucrărilor de împădurire, 

precum şi a monitorizării acestor lucrări în perioada de garanţie.  



 

În conformitate cu prevederile Acordului de asociere dintre Consiliul 

Judeţean Neamţ şi Consiliul Local al Municipiului Roman, nr. 20926/20319 din 

2015, art. 7, lit. ”e”, Municipiul Roman “ în calitate de solicitant al programului, 

proprietar al terenului şi beneficiar al lucrărilor de împădurire, se obligă să nu 

întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze pentru continuarea finanţării 

şi finalizării acestuia, în situaţia în care finanţarea cheltuielilor eligibile din 

Fondul de Mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariţiei unor 

împrejurări de fapt şi de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului 

dintre Administrația Fondului pentru Mediu şi coordonator, conform 

angajamentelor luate prin participarea la program“. 

Ca urmare a demersurilor efectuate de către Consiliul Judeţean Neamţ, în 

calitate de coordonator de Program, şi a răspunsului nr. 13.703/17.07.2018 

primit de la R.N.P. Romsilva - Direcţia Silvică Neamţ prin care ni se comunică 

disponibilitatea acordării, prin sponsorizare, a puieţilor forestieri necesari pentru 

refacerea suprafeţei incluse de Municipiul Roman în proiectul de Reconstrucţie 

ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ şi în baza 

documentaţiei întocmite de către Biroul Monitorizare mediu, vă propun spre 

adoptare proiectul de hotărâre în forma anexată. 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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Emitent: Birou Monitorizare Mediu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plantării puieţilor forestieri 

primiţi prin sponsorizare de la R.N.P. – Romsilva pentru refacerea 

plantaţiei incluse în proiectul  

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ 

 

 
Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator 

de Program, a iniţiat în cursul anului 2009 procedura de întocmire a 

documentaţiei, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fondul 

pentru mediu, a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole 

degradate de pe raza Judeţului Neamţ, conform prevederilor Ordinului 

Ministrului Mediului nr. 1090/2009. 

Municipiul Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 179/2009 participarea la 

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate cu o suprafaţă de 1 ha. Din cauza problemelor întâmpinate pe 

parcursul derulării proiectului şi a încetării de drept a acordului de asociere 

anterior, Municipiul Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 178/2015 o nouă asociere 

cu Consiliul Judeţean Neamţ în vederea finalizării lucrărilor de împădurire, 

precum şi a monitorizării acestor lucrări în perioada de garanţie.  

În conformitate cu prevederile Acordului de asociere dintre Consiliul 

Judeţean Neamţ şi Consiliul Local al Municipiului Roman, nr. 20926/20319 din 



 

2015, art. 7, lit. ”e” Municipiul Roman “în calitate de solicitant al programului, 

proprietar al terenului şi beneficiar al lucrărilor de împădurire, se obligă să nu 

întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze pentru continuarea finanţării 

şi finalizării acestuia, în situaţia în care finanţarea cheltuielilor eligibile din 

Fondul de Mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariţiei unor 

împrejurări de fapt şi de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului 

dintre Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) şi coordonator, conform 

angajamentelor luate prin participarea la program“. 

În cadrul Programului s-au realizat plantări în primăvara anului 2011 şi în 

primăvara anului 2015 (5000 buc. pin negru - Pinus nigra şi frasin - Fraxinus 

excelsior). 

În nota de constatare încheiată în data de 12.08.2015 cu ocazia 

verificărilor realizate în teren de către reprezentanţii A.F.M. la care au participat 

şi reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiului Roman, C.R.S.C. 

Suceava şi executantul, s-a concluzionat faptul că plantaţia este uscată integral şi 

se recomandă schimbarea compoziţiei de regenerare. Reprezentantul A.F.M. a 

impus refacerea plantaţiei în vederea realizării stării de masiv, fapt realizat în 

luna noiembrie 2015 de către S.C. Garden Center Grup S.R.L. care avea 

obligaţia de a executa, finaliza, întreţine lucrările de reconstrucţie ecologică şi 

de a remedia viciile ascunse, fiind responsabil de menţinerea în bună stare a 

lucrărilor. 

În data de 22.03.2016 a expirat contractul de prestări servicii de 

reconstrucţie ecologică încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi S.C. Garden 

Center Grup S.R.L. La acea dată plantaţia era uscată integral.  

În data de 24.04.2018 s-au desfăşurat lucrări de reconstrucţie ecologică, în 

regie proprie, sub directa supraveghere a Ocolului Silvic Roman. Menţionez 

faptul că materialul forestier folosit, în număr de 5000 bucăți puieţi salcâm 

(Robinia pseudacacia), au fost achiziţionaţi de Municipiul Roman din pepiniera 

Bașta a Ocolului Silvic Roman. 

Municipiul Roman şi Ocolul Silvic Roman au verificat în data de 

24.05.2018 gradul de prindere al puieţilor, drept pentru care s-a întocmit 



 

procesul verbal nr. 10141, din care reiese faptul că plantaţia este prinsă în 

procent de 50%. 

Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator de Program, a 

efectuat demersuri către R.N.P. Romsilva pentru acordarea, prin sponsorizare, a 

puieţilor forestieri necesari pentru refacerea suprafeţelor incluse în proiectele de 

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ, 

pentru cele 8 U.A.T.-uri participante la programul naţional.  

Prin adresa nr. 13.703/17.07.2018, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, 

prin Direcţia Silvică Neamţ, ne comunică faptul că putem beneficia, prin 

sponsorizare, de puieţii forestieri necesari refacerii plantaţiei de 1 ha inclusă în 

proiectul de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate.  

Pentru a putea beneficia de sponsorizare trebuie depus la Direcţia Silvică 

Neamţ un dosar cuprinzând următoarele documente: 

- cererea pentru acordarea puieţilor forestieri prin sponsorizare; 

- hotărârea C.L. Roman privind aprobarea utilizării puieţilor forestieri 

primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva  

pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică 

forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ; 

- documentul care să ateste calitatea de proprietar al terenului inclus în 

Program; 

- harta parcelei inclusă în Program. 

În consecinţă, apreciez faptul că proiectul de hotărâre este oportun şi 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

consiliului local.  

 

 

Şef Birou Monitorizare mediu, 

Irina Mariana SCORŢANU 
 


