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HOTĂRÂREA NR. 22 
 

din 28 mai 2008 
 
 

Privind aprobarea ocupării temporare a suprafeŃei de 6300 mp teren din fond forestier din UP 
VII Vărgata, ua 59A-V şi ocupării definitive a suprafeŃei de 1150 mp, din care 345 mp cu 
defrişare, iar 805 mp fără defrişare din U.P. VII Vărgata, ua 59 A, proprietatea oraşului 

Miercurea Nirajului, în scopul realizării sondei de exploatare 140 Eremieni de către Societatea 
NaŃională de Gaze Naturale Romgaz S.A. 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa SocietăŃii NaŃionale de Gaze 

Naturale Romgaz S.A cu nr. de înregistrare 6971/25.03.2008, Certificatul de urbanism nr. 17 din 
23.04.2008, avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃia publică, juridică, programe 
economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.  58/2003, pentru aprobarea Metodologiei de calcul 
al taxei, garanŃiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte 
obligaŃii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier naŃional 
şi a Metodologiei de finanŃare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetaŃiei forestiere şi de 
întreŃinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, art. 34 – 44 din Legea 46/2008, privind Codul 
silvic, art. 36 alin. (2) litera “c”, alin. (6) litera “a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,  
 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă în principiu ocuparea temporară a suprafeŃei de 6300 mp teren din fond 
forestier din UP VII Vărgata, ua 59A-V şi ocuparea definitivă a suprafeŃei de 1150 mp, din care 345 mp 
cu defrişare, iar 805 mp fără defrişare din U.P. VII Vărgata, ua 59 A, proprietatea oraşului Miercurea 
Nirajului, în scopul realizării sondei de exploatare 140 Eremieni de către Societatea NaŃională de Gaze 
Naturale Romgaz S.A, în  conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 17 din 23.04.2008. 

Art.  2. Primarul, viceprimarul, secretarul  oraşului Miercurea Nirajului şi referentul contabil vor 
duce la îndeplinirile prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, SocietăŃii NaŃionale de Gaze Naturale Romgaz S.A, celor interesaŃi şi la 
cunoştinŃă publică. 
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