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- privind aprobarea instituirii unei restricții de exploatare și transport a materialului lemnos din 

fondul forestier existent pe ,,Valea Urlătoarea” 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Luând în considerare prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vama Buzăului 

pentru perioada 2016 – 2021 referitoare la dezvoltarea turismului din localitate; 
 Având în vedere faptul că ,,Valea Urlătoarea” este inclusă în aria de protecție SIT Natura 2000 
Ciucaș, cod ROSCI0038, precum și măsurile necesare de restricționare a accesului auto în zona 
turistică ,,Valea Urlătoarea”; 
 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (4), lit. ,,e” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 9 
și pct. 10 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă instituirea restricției de exploatare a materialului lemnos și transportul acestuia  
pe ,,Valea Urlătoarea”. 

 
Art.2: Se împuternicește primarul comunei Vama Buzăului în a stabili derogări de la restricția 

menționată la art. 1, pentru cazuri de urgență sau pentru alte cazuri bine motivate.  
 
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
 
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului 
Judeţului Braşov, Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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

 


