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- privind stabilirea cantităților de lemn de foc ce vor fi acordate deținătorilor de terenuri afectate de 

lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare 

rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului 

și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 

 Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Vama Buzăului nr. 45 din 29.05.2020 - 
privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor cantități de lemn de foc deținătorilor de terenuri ce vor fi 
afectate de lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare 

rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

Având în vedere suprafețele de teren deținute de persoane fizice și care sunt afectate de lucrările de 
introducere a colectorului de canalizare, precum și solicitările de despăgubire provenite din partea acestor 
persoane; 

 În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,e”, alin. (5), lit. ,,h” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din 
O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

 

  Art.1: Se stabilesc cantitățile de lemn de foc ce vor fi acordate deținătorilor de terenuri afectate de 
lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare rețea de 

canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna 
Vama Buzăului, județul Brașov”, astfel: 

• Filip Petruța Elena, domiciliată în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 170, județul Brașov, 
legitimată cu C.I. seria BV, nr. 913867 – 20 m. st. lemn de foc; 

• Zaharie Doina Lenuța, domiciliată în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 196, județul 
Brașov, legitimată cu C.I. seria BV, nr. 754090 – 10 m. st. lemn de foc. 

 

 Art.2: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către Viceprimarul comunei Vama 
Buzăului și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu. 
  

Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 

Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și persoanelor 
menționate la art.1.  
 

        PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           
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