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COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 25.01.2022 domnul Bodnar Daniel a transmis prin e-mail o sesizare
Direcției Silvice Suceava privind un transport de material lemnos efectuat cu
mijlocul de transport SV 97 BCM, însoțit de avizul de însoțire AP
22000129001201010501241828. De asemenea, sesizarea a fost postată de către
acesta pe profilul de facebook, Bodnar Daniel.
Delegați ai Direcției Silvice Suceava, Gărzii Forestiere Suceava și
Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au verificat cele sesizate și au
constatat că avizul de însoțire AP 22000129001201010501241828 a fost eliberat
de către pădurarul Cîrstean Beniamin, gestionar al partizii nr. 2100012904220909 Mlaca la data de 24.01.2022, ora 18:28:27, cu respectarea tuturor
prevederilor legale aferente. Valorificarea lemnului și emiterea avizului de
însoțire au fost efectuate în baza Dispoziției de livrare nr. 20 din 21.01.2022,
emisă de către Ocolul Silvic Falcău. Emiterea dispoziției de livrare s-a realizat în
baza cererii nr. 332 din 21.01.2022 depusă la Ocolul Silvic Falcău de o persoană
fizică din localitatea Rădăuți. Cantitatea de 12,82 mc lemn foc, înscrisă în avizul
de însoțire AP 22000129001201010501241828 emis în data de 24.01.2022, a fost
transportată de către solicitant cu mijlocul de transport SV 97 BCM (fără

remorcă) la domiciliul din Rădăuți (în urma înțelegerii între solicitantul lemnului
de foc și proprietarul camionului).
Partida nr. 2100012904220-909 Mlaca, produse igienă a fost exploatată în
Resursa ”Lemn fasonat”, de către formația de exploatare a Ocolului Silvic Falcău
și a fost reprimită la data de 12.11.2021, având în stoc la drum auto cantitatea de
306,34 mc. Din acest stoc, până la data de 25.01.2022 a fost valorificat un volum
de 120,90 mc iar o parte este scos la licitația din 02 - 04.02.2022.
Responsabilitatea nerespectării dispozițiilor legale cu privire la transportul
materialelor lemnoase, efectuat în data de 25.01.2022, cu mijlocul de transport
SV 97 BCM, revine în totalitate proprietarului acestuia. Transportatorul a folosit
fără drept avizul de însoțire AP 22000129001201010501241828, emis legal de
către Ocolul Silvic Falcău la data de 24.01.2022 și a efectuat un alt transport
(transport dublu), cu alt sortiment de lemn, provenit din depozitul societății
transportatoare.
Reiteram faptul că, în urma verificărilor efectuate de către delegați ai Direcției
Silvice Suceava, Gărzii Forestiere Suceava și Inspectoratului de Poliție Județean
Suceava s-a constatat faptul că personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Falcău
nu a fost implicat și identificat ca având o responsabilitate în transportul ilegal,
efectuat cu mijlocul de transport SV 97 BCM.
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