13.02.2017 - a avut loc intrunirea Comisiei pentru identificarea, delimitarea si constituirea
perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate
La solicitarea cu nr. 4263/2017 a primarului interimar al muncipiului Moinesti –jr.Valentin
Vieru - in calitate de presedinte a comisiei, au participat urmatorii membri:
-

ing. Laura Amarghioalei – APM Bacau
Ing. Acatrinei Florin – DADR Bacau
ing. Contantin Galusca- ANIF Moldova Sud
ing. Saulea Ionut – Oficiul studii pedologice
ing. Szabo Alexandru –Directia Silvica Bacau
ing. Cotoveanu Andrei – OS Moinesti
ing. Ambarus Danut- OCPI Bacau

Presedintele comisiei, dl. primar interimar Valentin Vieru, a adus la cunostinta Ordinul
Prefectului cu nr. 15/31.01.2017 privind reorganizarea comisiei pentru identificarea, delimitarea si
constituirea perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate. Totodata el a prezentat date
referitoare la plantatiile infiintate incepand cu anul 2010 pe terenurile degradate si identificate pe
raza municipiului nostru conform procesului verbal de vizita in teren nr. 5643/16.03.2009
Astfel, pentru infiintarea de noi plantatii, vor intocmi planuri de situatie si ulterior
documentatii cadastrale pentru terenurile degradate ce vor fi impadurite.
Pentru aceste terenuri degradate se vor efectua probe de sol, pentru a se vedea daca se
preteaza sau nu impaduririi, iar in functie de calitatile acestuia se vor planta tipuri de puieti
corespunzatori.
Conform H.G. 1257/2011 comisia de specialişti, îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei
municipiului şi are următoarele atribuţii principale:
a) înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
b) constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinătăţile şi delimitează prin ţăruşare
perimetrul de ameliorare;
c) identifică şi delimitează imobilele din interiorul şi de pe limita exterioară a perimetrului care sunt
necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces,
precum şi categoria de folosinţă agricolă sau silvică existentă;
d) identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi
constată cauzele care le-au generat;
e) stabileşte restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul
de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;
f) întocmeşte fişa perimetrului de ameliorare.
Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se depune la sediul
primăriei municipiului.

Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o
documentaţie alcătuită din următoarele acte:
a) planul de situaţie însoţit de copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului puse la
dispoziţie de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
b) acordul proprietarului care se dovedeste prin hotărârea Consiliului Local privind aprobarea
ameliorării terenurilor degradate deţinute de CL - cu precizarea suprafeţelor acestor terenuri şi a
localizării lor;
Un prim pas pentru infiintarea de plantatii va fi identificarea terenurilor degradate si a
formelor de degradare, stabilirea perimetrelor, intocmirea documentatiilor cadastrale și stabilirea
restrictiilor pe durata executarii lucrarilor specifice.

