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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 
  

 

 

  

Focşani, 12 Februarie 2019 

 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor pentru luna ianuarie 2019: 

 Au fost înregistrate 3 documentații pentru scoateri definitive și 9 documentații pentru 

ocupări temporare din fondul forestier național; 

 Conform prevederilor art.16, alin.(5), din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, prin acte de constatare, ocoalele silvice 

nominalizate au preluat în pază o suprafață de 598 ha, în vederea asigurării serviciilor 

silvice pentru suprafețele de maximum 30 ha, pentru care nu sunt asigurate serviciile 

silvice,  iar proprietarii nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat şi nu s-a 

realizat dezbaterea succesorală, din care: 474 ha pe județul Buzău, 102 ha pe județul 

Vaslui și 22 ha pe județul Vrancea; 

 Conform prevederilor art.16, din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, au fost verificate 

documentații, privind asigurarea serviciilor silvice pentru suprafețele de maximum 30 ha, 

pentru o suprafață de 13453 ha și o valoare de 347976 lei, calculată de către ocoalele 

silvice nominalizate, pentru serviciile de pază prestate;         

 Conform prevederilor H.G.nr.864/2016, au fost verificate documentații privind 

sprijinirea proprietarilor de fond forestier cu suprafețe de până la 30 ha inclusiv, pentru o 

suprafață de 5772 ha și o valoare de 134628 lei, calculată de către ocoalele silvice 

nominalizate, pentru serviciile de pază prestate; 

 au fost verificate și aprobate documentații, privind decontarea cheltuielilor cu paza 

pădurii, asigurată de către ocoalele silvice de stat, ca urmare a suspendării serviciilor 

silvice, conform prevederilor Legii nr.374/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru o suprafață de 5989 ha și o valoare de 64954 lei; 
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 Au fost efectuate 44 controale pe linie cinegetică, constând în controale de  fond pe 

fondurile cinegetice, acţiuni de combatere şi prevenire a braconajului, verificări la birou 

privind respectarea regimului autorizaţiilor de vânătoare, controale privind respectarea 

clauzelor contractuale de gestionare, controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere, 

verificări privind reașezarea cotelor de recoltă şi verificare sesizări; 

 Au fost emise 97 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, după 

cum urmează: Judeţul Brăila-5 acorduri; Judeţul Buzău-27 acorduri; Judeţul Galaţi-9 

acorduri; Judeţul Tulcea-5 acorduri; Judeţul Vaslui-17 acorduri şi Judeţul Vrancea-34 

acorduri; 

            Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat 71 controale cu privire la 

respectarea regimului silvic şi 102 verificări pentru eliberarea de avize şi aprobări. 

Menționăm că o parte dintre controalele privind respectarea regimului silvic au fost efectuate în 

colaborare cu organele de poliție și jandarmerie. 

            Cu această ocazie au fost obţinute următoarele rezultate: 

 a fost înaintat un denunţ penal parchetului,  cu o valoare a prejudiciului adus fondului 

forestier naţional de 1318 lei;  

 au fost aplicate 40  sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 86000 lei; 

 au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 68 mc;  

 s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 58 mc; 

 au fost verificate în vederea soluționării 6 sesizări. 

 

 

 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
Nume persoane de contact:Ionică CHERCIU,  Inspector Şef  

                                                                Cristea TOMA, consilier, purtător de cuvânt, tel.0748112479 

Tel: 0237/232231 Fax: 0237/230504 Email: gardaforestierafocsani gmail.com 


