
ANUNȚ, 

 

   În atenția proprietarilor persoane fizice și juridice de fond 

forestier cu suprafața de maxim 10 ha unde nu există obligația 

întocmirii amenajamentului silvic.  

 

1.     ”Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are 

calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează  cu 

documente potrivit prevederilor Legii nr.287/2009  privind  

Codul  civil,  republicată cu modificările ulterioare, care are încheiat 

contract de administrare  sau  servicii  silvice  pe o perioadă de 10 ani 

pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maxim 10 

ha, poate recolta  un volum  de maximum 5 mc/an/ha de pe această  

suprafață, în funcție de caracteristicile  structurale ale arboretului; 

volumul care se poate recolta pe un ha, indiferent de numărul 

persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 

mc/an;  produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea 

condițiilor privind protecția mediului.”                                                                                        

2.       Prin adresele transmise  de Gărzile Forestiere rezultă că la 

momentul actual un procent covârșitor de peste 80%  de 

proprietari/succesori, care au calitatea de a beneficia de uzufruct, nu 

au cum să demonstreze cu documente  potrivit  prevederilor  Legii 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările  

ulterioare, că sunt deținătorii fondului forestier privat. 

3.       În baza art.117, alin (1) din Legea 36/1995 a notarilor publici și a 

activității notariale (*republicată*) la cererea moștenitorilor,  notarul 

public poate elibera certificat de calitate de moștenitor, care atestă 

numărul, calitatea și întinderea  drepturilor tuturor moștenitorilor 



legali, cu respectarea procedurii prevăzute pentu eliberarea 

certificatului de moștenitor, exceptând dispozițiile privind masa 

succesorală. 

4.      Certificatul de calitate de moștenitor se eliberează cu respectarea 

procedurii prevăzute de prezenta Lege pentru eliberarea certificatului 

de moștenitor, stabilinduse și cotele succesorale. 

4.Pentru a beneficia de drepturile  prevăzute la art.20 alin (3) din 

Legea 46/2008 republicată cu modificările și completările 

ulterioare proprietarii trebuie să obțină,  certificatul de calitate  

de moștenitor  în baza căruia se vor încheia contracte de 

administrare sau servicii silvice cu ocoalele silvice autorizate. 

                            

 

                                    PRIMAR, 

                        FILIP ROBERT- DORIN 

 


