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NOTIFICARE

Citre: Unitatea administrativ-teritoriali Silaqu
Ocolul Silvic Pui

de Sus

, judeful Hunedoara

Obiect: intenfia de a asigura serviciile silvice (serviciul de pazi) pentru suprafata de
pidure de 78,57 ha aflati in proprietatea persoanelor fizice, avdnd localizarea
conform cadastrului forestier in: U.P. VI Riut Alb u.a. 92, 93,94,, I72, I73,
174, 175 (indicative valabile la punerea in aplicare a legilor fondului funciar)
confotm aft 16 din Codului Silvic, repablicat modificat prin Legea nr.

-

175/2017.

Pentru ca toate persoanele interesate si aibi acces la informa{ie vi rugim si
afiqa{i la sediul institu{iei dumneavoastrd prezenta notificare. Ceti,tenii a clror
proprietiti sunt amplasate in parcelele nominalizate mai sus, sunt inregistrali in
evidenfele registrului agricol si pl5.tesc impozit pentru acestea se pot adresa O.S. Pui
pentru clarificarea situaliei funciare qi incheierea individuali a contractului de
servicii silvice, care este obligatoriu conform Codului Silvic.
Termenul pentru preluarea suprafe{elor de cltre structura silvici este de
maxim 60 zile de la notificare, urmind ca actele de constatare si fie intocmite
conform arondlrii, pe fiecare canton silvic in parte.
Prezental document constituie ;i aviz de utilizare a dispozitivelor speciale de
marcat ?n saprafala notificatd"
Facem urmitoarele menjiuni:

r
r

costurile serviciul de pazh a fondului forestier nalional pentru
proprietifile forestiere mai mici sau egale cu 30 ha - se suporti integral
din Legea
de la bugetul de stat conform art.97 alin. I lit. "a), "at),,
^')
nr.4612008, republicati cu modificirile gi completirile ulterioare.
definltorii de fond forestier a ciror proprietS{i sunt mai mici sau egale
cu 10 ha pentru care nu existi obligativitatea intocmirii
amenajamentului silvic pot recolta un volum de masi lemnoasi de pini
la Smc/anlha, dupl ce incheie contractul de servicii silvice cu ocolul
silvic nominalizat.
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