R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 72 din 31.07.2015

-

privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu,
Hărman și Sânpetru în vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL
VAMA BUZĂULUI” RA, pentru gospodărirea și administrarea fondului forestier
proprietatea asociaților

Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.07.2015;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, Nota de
fundamentare şi Referatul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, prin care s-a propus asocierea Comunei Vama
Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu, Hărman și Sânpetru în vederea constituirii unui ocol silvic
privat, care funcționeazǎ sub forma unei regii autonome a pădurilor, pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară, exercitând atribuţii de serviciu public cu specific silvic.
Luând în considerare cǎ scopul principal îl reprezintă gospodărirea durabilă şi unitară, în
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului
forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale asociate în vederea realizării de
venituri proprii, a exploatării judicioase a pădurilor şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, precum
şi pentru implementarea programelor de dezvoltare locale, regionale si naţionale.
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 15 din 7 august 1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanța corporativǎ a întreprinderilor publice, modificatǎ prin O.U.G
51/2013 şi Ordinul 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea
ocoalelor silvice şi atribuțiile acestora.
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,c” și alin.
(7), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. ,,f” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă asocierea Comunei Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer,
Teliu, Hărman și Sânpetru în vederea constituirii unei Regii Autonome, de interes local, cu
specific silvic.
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Art.2: Se aprobă constituirea Regiei Autonome a Pădurilor „ZIMBRUL VAMA
BUZǍULUI” RA pentru gospodărirea şi administrarea fondului forestier, proprietatea publică şi
privată a unităţilor administrativ-teritoriale enumerate la art.1.
Art.3: Se aprobǎ Contractul de asociere, Actul constitutiv şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare al regiei, conform Anexelor 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se desemneazǎ şi se împuterniceşte sǎ reprezinte Consiliul Local al Comunei
Vama Buzăului în calitatea de membru în Consiliul de Coordonare al asocierii domnul Chirilaș
Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului.
Art.5: Se stabileşte suma de 10.000,00 lei , aport propriu pentru fiecare asociat al regiei,
sumǎ ce se va vira în contul Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI” RA.
Art.6: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Prefectului Judeţului
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

- 13 consilieri în funcţie;
- 11 consilieri prezenţi;
- 11 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

