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PROW? BE NEMRARE 
privind initierea demersurilor pentru constituirea padurii-parc a orasului 

Comanesti, jud. Bacau 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 
25.03.2022. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti, nr. 28172 din 08.03.2022; 
- Raportul de specialitate nr. 28172/b din 08.03.2022, formulat de Serviciul Urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, jud. Bacau, prin care 
propune initierea demersurilor pentru constituirea padurii-parc a orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Planul Urbanistic General al orasului Comanesti, Regulamentul General de Urbanism 

aferent; 
- Ordinul nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora i schimbarea 
categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind 
aprobarea depasirii anuale in vederea recoltarii produselor 
accidentale I. 
- Prevederile art. 37, alin. (1), lit. b), art. 38, alin. (1), art. 133, anexa 1, alin. (4) din 

Legea nr. 46/2018 — Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea Guvemului Romaniei nr. 558 din 04.08.2017 privind aprobarea Programului 

National pentru Dezvoltarea Investitiilor in Turism — Masterplanul investitiilor in turism, 
anexa I B si ll 

In temeiul art. 129, aim. (2), lit. c), art. 139, aim. (1) si aim. (3), lit. g), coroborat 
cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

c 3 	\ 
t 

Art.!  Consiliul Local Comanesti aproba initierea demersurilor pentru constituirea padurii-
pare a orasului Comanesti, jud. Bacau, pentru suprafata de 97,97 ha din fondul forestier 
proprietate privata al UAT Orasul Comanesti, in scopul atragerii turismului in zona, conform 
anexei. 

Art.2 Consiliul Local Comanesti aproba initierea demersurilor si plata documentatiilor de la 
bugetul local pentru constituirea padurii-parc a orasului Comanesti, jud. Bacau si incadrarea in 
grupa, subgrupa si categoria functionala 1.4.A — Arboretele constituite in paduri—parc, parcuri 
recreative, tematice sau educationale (T II), pentru suprafata fondului forestier proprietate publica 
a orasului Comanesti, amplasata in u.a. 8A cu suprafata de 6,58 ha, u.a. 8B cu suprafata de 2,01 
ha, u.a. 9 cu suprafata de 31,18 ha, u.a. 10A cu suprafata de 42,83 ha, u.a. 10B cu suprafata de 
9,21 ha, u.a. 47 cu suprafata de 6,16 ha, inscrisa in amenajamentul silvic al fondului forestier 
proprietate publica - UP I Comanesti elaborat in anul 2012. 

Art.3  Consiliul Local Comanesti aproba initierea demersurilor pentru constituirea padurii-
parc a orasului Comanesti Si scoaterea din fondul forestier a suprafetei de 97,97 ha aferenta 
padurii — parc. 

Art.4 Se aproba plata din bugetul local pentru elaborarea Studiului de specialitate pentru 
schimbarea incadrarii functionale prin includerea parcelelor 8A, 8B, 9,10 A,10 B, 47, inscrise in 
Amenajamentul fondului forestier proprietate privata a orasului Comanesti, jud. Back - UP I 



Comanesti in categoria functionald 1.4.A - Arboretele constituite in paduri — parc, parcuri 
recreative , tematice sau educationale (T II), conform prevederilor Ord. nr. 766 din 23 iulie 2018. 

Art.5 Prezenta hotardre se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacdu, Primarului 
orasului Comanesti, precum si tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din 
cadrul U.A.T. Orasul Comanesti, pentru ducere la indeplinire si poate fi contestata in termen de 
30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Avizat pentru legalitate 
PRIMAR, 	SERVICIUL URBANISM, 	Secretar general, 

Ec.Viorel Miron 
	

ing. Cosmin Alexandru '':hiriac 
	

Cons. iuridic, Daniela Chirild 



ANEXA LA PROIECT H.C.L. 

EXTRAS DIN AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI COMANESTI 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

Ec. Viorel Miron 

12. 

13. 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

Jurist Daniela Chirila 

SEF SERVICIUL URBANISM 

ARH..SEF 

Ing. ChitiOCICosmin 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orwlui Cornane0 

Str. Ciobanu§ Nr. 2, Comane§ti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 28172 din 03.03.2022 

REFERAT DE APROBARE  

Avand in vedere: 
- solicitarea Serviciul Urbanism prin care propune initierea demersurilor pentru 

constituirea padurii-parc a ora§ului Comanesti, jud. Bacau, pentru suprafata de 97,97 
ha din fondul forestier proprietate privata al UAT Orasul Comanesti, in scopul 
atragerii turismului in zona. 

Se propune amenajarea zonei de padure — parc in u.a. 8A cu suprafata de 6,58 ha, 
u.a. 8B cu suprafata de 2,01 ha, u.a. 9 cu suprafata de 31,18 ha, u.a. 10A cu suprafata 
de 42,83 ha, u.a. 10B cu suprafata de 9,21 ha, u.a. 47 cu suprafata de 6,16 ha, inscrisa 
in amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica - UP I Comane§ti. 

In scopul amenajarii acestor spatii de recreere pot fi realizate urmatoarele lucrari: 
alei realizate din materiale ecologice, cu latimea maxima de maxim 2 m sau piste 
pentru biciclete, banci, iluminat, puncte de informare, toalete ecologice, constructii 
provizorii din lemn cu suprafata construita de max 15mp, in padurile parc se pot 
realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul natural in locul arborilor extra§i, etc. 

Urmare a celor mentionate propun Consiliului Local spre dezbatere i adoptare un 
proiect de hotarare in acest sens. 

PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala  a Orasului Comanesti  

Str. Ciobanus Nr. 2, Comanesti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 28172/b din 08.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Comanesti, propune initierea demersurilor pentru constituirea padurii-parc a 
orasului Comanesti, jud. Bacau, pentru suprafata de 97,97 ha din fondul forestier 
proprietate privata al UAT Orasul Comanesti, in scopul atragerii turismului in zona. 

Se propune amenajarea acestei zone de padure — parc in u.a. 8A cu suprafata de 
6,58 ha, u.a. 8B cu suprafata de 2,01 ha, u.a. 9 cu suprafata de 31,18 ha, u.a. 10A cu 
suprafata de 42,83 ha, u.a. 10B cu suprafata de 9,21 ha, u.a. 47 cu suprafata de 6,16 ha, 
inscrisa in amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica - UP I 
Comanesti. 

In scopul amenajarii acestor spatii de recreere pot fi realizate urmatoarelor lucrari: 
- alei realizate din materiale ecologice, Cu latimea maxima de maxim 2 m sau 

piste pentru biciclete: 
- banci; 
- iluminat; 
- puncte de informare; 
- toalete ecologice; 
- constructii provizorii din lemn cu suprafata construita de max 15mp; 
- in padurile - parc se pot realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul 

natural in locul arborilor extrasi, etc; 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti, nr. 28172 din 
08.03.2022. 

Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Arlitect Set; 
ing. Cosmin Aluxandru Chiriac 


