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Ministerul Apelor și Pădurilor

Garda Forestieră Suceava
720223 Suceava, Strada Teilor, f.n. Tel 0230520790, Fax 0230530432

Nr. 15398 din ______2017

Către: S.C. DANLIN XXL S.R.L. SECUIENI, JUD. NEAMȚ
Fax: 0333814343
Referitor la: solicitarea aprobării scoaterii definitive a unei suprafețe de 0,9500 ha din fondul
forestier național

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Ministrul Apelor și Pădurilor, prin adresa
nr. 16998/03.07.2017, înregistrată la Garda Forestieră Suceava cu nr. 15398/04.07.2017, nu a
aprobat transferul sumei de 87575 lei (achitată cu OP nr. 214/04.04.2013 și OP nr.
611/25.05.2015) din contul prevăzut pentru încasarea garanțiilor din cadrul fondului de ameliorare
a fondului funciar cu destinație silvică în contul prevăzut pentru plata taxei de scoatere a
terenurilor din fondul forestier național.
De asemenea, s-a precizat că în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (10) din Legea nr.
46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, garanția depusă și
dobânda bancară aferentă se rețin în fondul de ameliorare a funciar cu destinație silvică.
Pentru aprobarea scoaterii definitive a terenului din fondul forestier național, în condițiile
art. 41, alin. (3) din Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de
terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin OM nr. 694/2016, beneficiarul este obligat
la plata unei despăgubiri cu titlu de lipsă de folosință, până la data reprimirii terenului în circuitul
silvic sau a obținerii unei noi aprobări, în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate,
calculată conform prevederilor metodologiei menționată.
În situația dată, aveți obligația să achitați valoarea unei despăgubiri cu titlu de lipsă de
folosință până la data reprimirii terenului în circuitul silvic ori a obținerii aprobării de scoatere
definitivă.
Pentru definitivarea documentației de scoatere definitivă, pe care ați solicitat-o, trebuie să
achitați suma de 87575 lei, reprezentând diferența la valoarea taxei de scoatere definitivă (996361

2
12061 lei, încasată cu OP nr. 771/02.05.2017/) în contul aferent taxei de scoatere definitivă,
RO14TREZ700505XXX012250 (MAP), precum și calculul despăgubirilor pentru lipsa de
folosință, efectuat de ocolul silvic, valoare ce se va achita în maxim 30 de zile de la aprobarea
scoaterii definitive.

Cu stimă,
Inspector Şef,
Ing. Mihai GĂȘPĂREL
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