Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, a

Info Util

|- Modalitcile de contestare a deciziei Direcciei Silvice Sibiu, Ã®n situacia Ã®n care persoana se consider vtmat Ã®n
privinca dreptului de acces la informaciile de interes public solicitate

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaciile de interes
public, cu modificrile i completrile ulterioare _i a Normelor de aplicare publicate Ã®n 2002, in cazul Ã®n care o persoana
consider c dreptul
privind accesul la informaciile de interes public a fost Ã®ncÃ£lcat, aceasta se
poate adresa cu reclamacie administrativÃ£ conducatorului autoritÃ£cii sau
instituciei publice cÃ£reia i-a fost solicitatÃ£ informacia.

Reclamacia administrativÃ£, conform modelelor, se depune Ã®n termen de 30 de zile de la luarea la cunotin a refuzului
explicit sau tacit al instituciei publice sau a responsabilului cu difuzarea informatiilor publice.

Pentru a descarca model reclamatie administrativa raspuns negativ, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca model reclamatie administrativa raspuns neprimit, va invitam sa accesati acest link.

Programul de lucru al Directiei Silvice Sibiu:

Â Â Â Â Luni - Joi : 08.00 - 16.30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Vineri : 08.00 - 14.00

|- Procedura privind preluarea, desf_urarea _i organizarea activitcii de audienc

Audiencele au loc Ã®n fiecare zi de luni, Ã®ntre orele 10ÂºÂº si 12ÂºÂº la sediul Directiei Silvice Sibiu, iar Ã®nscrierea Ã®n
audienc se poate face Ã®n fiecare zi, de luni pÃ¢n joi Ã®ntre orele 08ÂºÂº _i 16Â³Âº iar vineri Ã®ntre orele 08ÂºÂº _i 14ÂºÂº la
numrul de telefon 0269/242142, la sediul instituciei sau Ã®n scris, prin adres trimis prin po_t sau email:
office@sibiu.rosilva.ro

Persoanele si adresele de contact le gasiti in meniul Contact

|- Direccia Silvic Sibiu vinde material lemnos de lucru sau foc atÃ¢t din pdure cÃ¢t _i din depozitele Tlmaciu _i
Porumbacu. Pentru lemnul de foc, solicitancii se vor adresa personalului din teren (_efi district sau pdurari) unde vor
achita contravaloarea materialului lemnos, fiind eliberat un bon de vÃ¢nzare. Petru transportul acestor lemne se va emite
de personalul silvic un aviz de Ã®nsocire.
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|- Pentru transportul materialului lemnos sunt necesare urmtoarele acte:

- aviz de Ã®nsocire material lemnos eliberat de firma care comercializeaz astfel de marf
- valabilitatea acestui act este de maxim 24 de ore de la data _i ora plecrii transportului
lipsa acestui document atrage dup sine amenzi Ã®ntre 1.000 _i 3.000 lei _i confiscarea materialului lemnos

|- Pentru lemnul de lucru (pentru construccii), la cantitci ce nu dep_esc 10 mc, doritorii vor face o cerere la Ocolul silvic
din raza localitcii unde Ã®_i au re_edinca. Pentru cantitci de peste10 mc lemn lucru, cererea se va depune la sediul
Direcciei Silvice Sibiu Ã®mpreun cu o copie a autorizaciei de construccie.

|- Transportul ilegal de material lemnos se sanccioneaz cu amenzi Ã®ntre 1.000 _i 3.000 lei _i confiscarea materialului
lemnos transportat.

|- Tierea ilegal de material lemnos poate constitui contravencie sau infracciune, Ã®n funccie de valoarea prejudiciului
creat _i se saccioneaz cu amenzi Ã®ntre 1.000 _i 3.000 lei (Ã®n cazul contravenciilor) sau cu inchisoare.

|- Pentru persoanele care doresc s-_i taie arbori din curtea proprie, acestea se vor adresa printr-o cerere primriei de
unde Ã®_i au domiciliul, dup aprobarea aceasta se va depune la ocolul silvic care administrez fondul forestier din aceea
zon. Personalul silvic va marca, contra cost, aborii respectivi _i vor emite un aviz de Ã®nsocire (dac este cazul) pentru
lemnul ce se transport.

Â

|- Directia Silvic Sibiu este interesat Ã®n achizicionarea prin cumprare a terenurilor forestiere _i agricole (arabile, fÃ¢nece,
p_uni Ã®mpdurite) limitrofe fondului forestier proprietate public a statului, de pe raza sa de activitate.

Terenurile care se ofer spre vÃ¢nzare Direcciei Silvice Sibiu necesit a fi Ã®ntabulate pe proprietarii actuali. Precul de
achizicionare se va negocia cu ofertantul Ã®n limita sumei maxime stabilite de un evaluator autorizat Ã®n acest sens.

Documentele necesare oferirii de terenuri spre vÃ¢nzare sunt:

-

- cerere adresat Direcciei Silvice Sibiu Ã®n care s se specifice: suprafaca, localizarea conform titlului de proprietate (ocol
silvic, UP, UA), precul solicitat, persoana de contact (adresa, numr de telefon).

- copie titlu de proprietate
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- copie proces verbal de punere Ã®n posesie

- extras CF pe numele ofertantului.

Mencionm c potrivit Legii 26/1996 statul are drept de preemciune la toate vÃ¢nzrile de bunvoie sau silite, la prec _i Ã®n
condicii egale, pentru enclavele din fond forestier proprietate public _i terenurile limitrofe acestuia precum _i pentru
terenurile acoperite cu vegetacie forestier. Proprietarul vÃ¢nztor este obligat s Ã®n_tiinceze Ã®n scris Direccia Silvic Sibiu
Ã®n legtur cu intencia de Ã®nstrinare a terenului respectiv. Direccia Silvic Sibiu Ã®_i va manifesta opciunea Ã®n termen de
30 de zile, dup care dreptul de preemciune Ã®nceteaz. VÃ¢nzarea fcut cu Ã®nclcarea dispoziciilor de mai sus este nul de
drept.
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