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- aprobarea procedurii privind asigurarea lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de 

construcții și a lemnului pentru încălzirea locuinței 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.08.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul compartimentului de specialitate, 

precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
 Văzând adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 5891/27.07.2017 și adresa Instituției Prefectului Județului 
Brașov nr. 11141/31.07.2017; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 175/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, 
precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de 
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public 
al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

Cunoscând prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ și alin. (6), lit. ,,a’’, pct 18 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Se aprobă procedura privind asigurarea către populația din comuna Vama Buzăului  a lemnului de lucru cu diametrul 
la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și a lemnului pentru încălzirea locuinței, astfel: 

a. Comuna Vama Buzăului comunică, prin afișare la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, posibilitatea de 
cumpărare a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și 
a lemnului pentru încălzirea locuinței; 

b. Persoanele fizice interesate fac solicitări în scris către Primăria comunei Vama Buzăului până la data de 01 august 
al fiecărui an calendaristic, conform modelului de cerere anexat prezentei hotărâri; 

c. Primăria comunei Vama Buzăului centralizează solicitările, după care le transmite Direcției Silvice Brașov – 
Ocolul Silvic Teliu până la data de 15 august al fiecărui an calendaristic; 

d. Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu transmite către Primăria comunei Vama Buzăului volumul anual 
disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și de 
lemn pentru încălzirea locuinței, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării; 

e. În cazul în care necesarul de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de 
construcții și de lemn pentru încălzirea locuinței rezultat, este mai mare decât volumul anual disponibil comunicat 
de Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu, cantitatea maximă de material lemnos ce se acordă este de 8 m.c. 
lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și de 8 m.st. lemn 
pentru încălzirea locuinței, în ordinea cronologică a înregistrării solicitărilor; 

f. Pe avizul de însoțire a materialului lemnos, emitentul va scrie ca punct de descărcare ,,comuna Vama Buzăului”. 
Art.2: Prin excepție de la prevederile art. 1, lit. ,,b”, pentru anul 2017 solicitările în scris către Primăria comunei Vama 

Buzăului se pot depune până la data de 31 august 2017.  
Art.3: Șeful Ocolului Silvic Teliu – dl. Ing. Gyorgy Tiberiu asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

             Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Ocolului Silvic Teliu şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Dorin DRĂGAN                                                                                Avizează pentru legalitate, 
                                                               SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                             Adrian – Constantin GĂITAN  
   
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 9 consilieri prezenţi; 
- 9 voturi ,,pentru”. 


