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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 72/31.07.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

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

ACT CONSTITUTIV
AL REGIEI AUTONOME A PĂDURILOR
“ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI” RA

Adunarea Generalǎ a Asociației Regiei Autonome a Pădurilor "ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI”
RA - prin Consiliul de Coordonare, constituitǎ în temeiul O.U.G. nr. 109/2011, a aprobat prezentul
act constitutiv

Capitolul I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Art. 1: Denumirea Regiei Autonome a Pădurilor este "ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA,
denumire rezervatǎ la Registrul Comerțului Braşov, sub nr. 33437/24.06.2015 şi va fi numitǎ în
prezentul act constitutiv Regia Autonomă a Pădurilor.
Art. 2: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI'' RA este persoanǎ juridicǎ şi
funcționeazǎ pe bazǎ de gestiune economicǎ şi autonomie financiarǎ, exercitând şi atribuții de
serviciu public cu specific silvic aflat în subordinea asociației unitǎților administrativ- teritoriale
VAMA BUZǍULUI, PREJMER, TELIU, HĂRMAN şi SÂNPETRU.
Art. 3: Sediul Regiei Autonome a Pădurilor Locale este în Comuna Vama Buzăului, Sat Vama
Buzăului, nr. 379, judeţul Braşov. Activitatea de administrare a pǎdurilor se desfǎşoară pe raza
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teritorialǎ a comunelor susmenționate, şi poate fi modificat, prin hotǎrâre a Consiliului de
Administrație, prin modificarea actului constitutiv.
Art. 4: Regia Autonomă a Pădurilor Localǎ este constituitǎ pentru o duratǎ nedeterminatǎ.

Capitolul II- SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 5: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI'' RA are ca scop
gospodǎrirea durabilǎ şi unitarǎ, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale
normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publicǎ şi privatǎ a unităților administrativteritoriale VAMA BUZǍULUI, PREJMER, TELIU, HĂRMAN, SÂNPETRU, grupate sub formǎ
de asociație fǎrǎ personalitate juridicǎ, în vederea realizǎrii de venituri proprii, a exploatǎrii
judicioase a pǎdurilor şi a îmbunǎtațirii condițiilor de mediu, precum şi pentru implementarea
programelor de dezvoltare locală, regională şi naţională.
Art. 6: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI'' RA are:
a. Domeniul principal de activitate:
02- Silviculturǎ şi exploatare forestierǎ;
021- Silviculturǎ şi alte activitǎți forestiere;
b. Activitatea principalǎ:
0210- Silviculturǎ şi alte activitǎți forestiere;
c. Activitǎți secundare
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, cǎpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
0129 Cultivarea altor plante permanente;
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
0141 Creşterea bovinelor de lapte;
0142 Creşterea altor bovine;
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0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline;
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor;
0146 Creşterea porcinelor;
0147 Creşterea pǎsǎrilor;
0149 Creşterea altor animale;
0150 Activitǎți în ferme mixte (cultura vegetalǎ combinatǎ cu creşterea animalelor);
0161 Activitǎți auxiliare pentru producția vegetalǎ;
0162 Activitǎți auxiliare pentru creşterea animalelor;
0163 Activitǎți dupǎ recoltare;
0164 Pregǎtirea semințelor;
0170 Vânǎtoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activitǎți de servicii anexe vânǎtorii;
0220 Exploatarea forestierǎ;
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontanǎ;
0240 Activitǎți de servicii anexe silviculturii;
0312 Pescuitul în ape dulci;
0322 Acvacultura în ape dulci;
0812 Extracția pietrişului şi nisipului, extracția argilei şi caolinului
1011 Producția, prelucrarea şi conservarea cǎrnii şi a produselor din carne;
1012 Prelucrarea şi conservarea cǎrnii de pasǎre;
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasǎre);
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
1039 Prelucrarea, conservarea fructelor şi legumelor;
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
1610 Tǎierea şi rindeluirea lemnului;
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplǎrie pentru construcții;
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
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1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plutǎ, paie şi din alte materiale
vegetale împletite;
2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bazǎ;
4120 Lucrǎri de construcții a clǎdirilor rezidențiale şi nerezidențiale;
4211 Lucrǎri de construcții a drumurilor şi autostrǎzilor;
4213 Construcția de poduri şi tunele;
4299 Lucrǎri de construcții a altor proiecte inginereşti;
4311 Lucrǎri de demolare a construcțiilor;
4312 Lucrǎri de pregǎtire a terenului;
4332 Lucrǎri de tâmplǎrie şi dulgherie;
4391 Lucrǎri de învelitori, sarpante şi terase la construcții;
4399 Alte lucrǎri speciale de construcții;
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos şi materiale de construcții;
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;
4632 Comerț cu ridicata al cǎrnii şi al produselor din carne;
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos a materialelor de construcție şi echipamentelor
sanitare;
4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
4941 Transporturi rutiere de mǎrfuri;
5510 Hoteluri şi alte facilitǎți de cazare similare;
5520 Facilitǎți de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtǎ duratǎ;
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
5590 Alte servicii de cazare;
5610 Restaurante;
5630 Baruri şi alte activitǎți de servire a bǎuturilor;
7022 Activitǎți de consultanțǎ pentru afaceri şi management;
7112 Activitǎți de inginerie şi consultanțǎ tehnicǎ legate de acestea;
7500 Activitǎți veterinare;
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Art. 7: În acest scop Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA aplicǎ
strategia naționalǎ, regionalǎ şi localǎ în domeniul silviculturii, acționând pentru apǎrarea,
conservarea şi dezvoltarea durabilǎ a fondului forestier proprietate publicǎ şi privatǎ a membrilor
asociației, pe care îl administreazǎ, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerț, a
produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale şi respectând hotǎrârile asociației
în condiții de eficiențǎ economicǎ, exercitând şi atribuții de serviciu public cu specific silvic. În
acelaşi scop acționeazǎ pentru gospodǎrirea fondurilor de pescuit şi fondurilor de vânǎtoare
atribuite potrivit legii.
Art. 8: (1) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recolteazǎ şi se
valorificǎ din fondul forestier proprietate publicǎ şi privatǎ a localitǎților menționate în prezentul act
constitutiv, sunt:
(a). Masǎ lemnoasǎ pe picior, provenitǎ din tǎieri de produse principale, secundare,
accidentale şi de igienǎ ale pǎdurii şi sub formǎ de sortimente, precum şi produsele rezultate prin
prelucrarea primarǎ a lemnului;
(b). Alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crǎciun, puieți
forestieri, rǎchitǎ şi împletituri din rǎchitǎ, mangal de bocşă şi altele de aceastǎ naturǎ;
(c). Produsele nelemnoase din fond forestier, cum sunt: vânatul viu din crescǎtorii din
cuprinsul fondurilor de vânǎtoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele cǎzute în mod
natural, peştele din apele de munte şi din pǎstravǎrii, bǎlți şi iazuri din fondul forestier, fructele de
pǎdure, semințele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din
flora spontană, rǎşina şi altele similare.
(2)

Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA poate desfǎşura

acțiuni de silvoturism şi agrement, echitație şi turism ecvestru, folosind eficient capacitǎțile proprii.
(3) Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA poate gospodǎrii,
pe baza principiilor enunțate la art. 4 şi la art. 6 alin. (1) şi suprafețe de fond forestier, proprietate
privatǎ sau aparținând unitǎților administrativ- teritoriale şi proprietate a statului, pǎşuni împǎdurite,
perdele forestiere, pe bazǎ de contract sau parteneriat, aprobate de asociație.
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(4) Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA poate obține venituri
din vânzarea produselor specifice fondului forestier pe care îl administreazǎ, precum şi din alte
activitǎţi şi servicii autorizate conform legii.
(5)

Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA poate asigura

transportul rutier de mǎrfuri şi poate închiria autovehicule sau utilaje, cu sau fǎrǎ personalul de
deservire aferent.

Capitolul III- DREPTURILE ŞI ATRIBUŢIILE REGIEI AUTONOME A PĂDURILOR
Art. 9: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI'' RA are următoarele
atribuții principale:
1. Asigurǎ integritatea fondului forestier proprietate publicǎ a unitǎților administrativ teritoriale
VAMA BUZǍULUI, PREJMER, TELIU, HĂRMAN, SÂNPETRU, menționate în prezentul act
constitutiv, precum şi a celui aparținând altor deținǎtori, pe care îl are în administrare sau pentru
care efectueazǎ prestǎri de servicii silvice, precum şi gospodǎrirea durabilǎ a pǎdurilor din cuprinsul
acestuia;
2. Asigurǎ finanțarea lucrǎrilor necesare în vederea gospodǎririi raționale a fondului forestier
proprietate publicǎ şi privatǎ a localitǎților menționate în prezentul act constitutiv şi a desfǎşurǎrii
normale a activitǎții, în condițiile prevǎzute de lege;
3. Organizeazǎ şi realizeazǎ cadastrul pentru fondul forestier proprietate publicǎ a localitǎților
menționate în prezentul act constitutiv şi întocmeşte periodic inventarul acestuia, cu respectarea
normelor tehnice şi a prevederilor legale în vigoare;
4. Ia măsuri de lichidare a enclavelor din fond forestier şi de corectare a perimetrului pǎdurilor prin
schimburi, prin cumpǎrare de terenuri sau prin alte modalitǎți prevǎzute prin lege, pe bază de acte
autentice, în condițiile legii;
5. Propune, întocmeşte documentaţii şi efectueazǎ schimburi de terenuri, scoatere definitivǎ sau
ocupare temporarǎ a unor terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale, cu aprobarea
asociației şi a proprietarului;
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6. Poate cumpǎra, în condițiile prevǎzute de lege, terenuri agricole sau forestiere proprietate privatǎ
sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donǎrii lor de cǎtre proprietari, cu respectarea
prevederilor legale, în vederea împǎduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare şi
regenerare a pǎdurilor;
7. Preia în administrare terenurile degradate din domeniul privat sau public, incluse în perimetre de
ameliorare şi prevǎzute a fi împădurite potrivit legii. Cheltuielile pentru lucrǎrile necesare se suportǎ
din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvicǎ, din alocații de la bugetul de stat sau
din alte surse, potrivit legii;
8. Îndeplineşte atribuțiile prevǎzute de lege privitoare la exercitarea dreptului de preemțiune în cazul
tuturor vânzǎrilor de bunǎvoie sau silite, la preț şi în condiții egale pentru enclavele din fondul
forestier proprietate publicǎ şi privatǎ a unitǎților administrative teritoriale, pentru terenurile
limitrofe acestuia şi pentru terenurile acoperite cu vegetație forestierǎ;
9. Preia în administrare terenurile degradate din domeniul privat şi public al comunei, incluse în
perimetrele de ameliorare şi prevǎzute a fi împǎdurite potrivit legii;
10. Organizeazǎ şi executǎ paza fondului forestier pe care îl administreazǎ împotriva tǎierilor ilegale
de arbori, furturilor, distrugerilor, degradǎrilor, pǎşunatului, braconajul şi altor fapte pǎgubitoare,
precum şi mǎsurile de prevenire şi stingere a incendiilor de pǎduri, asigurând în acest sens dotarea
tehnicǎ necesarǎ;
11. Organizeazǎ şi executǎ, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor
sumare sau ale altor studii de specialitate, lucrǎrile de regenerare şi de reconstrucție ecologicǎ a
pǎdurilor pe care le administreazǎ, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a
regenerǎrilor;
12. Asigurǎ realizarea compozițiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte
studii de specialitate în fondul forestier pe care îl administreazǎ. Poate realiza împăduriri în afara
fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecție în condițiile legii;
13. Urmǎreşte protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administreazǎ împotriva eroziunii
şi a altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrǎri de
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corectare a torenților pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la
bugetul de stat sau din credite externe potrivit legii;
14. Asigurǎ starea fitosanitarǎ a pǎdurilor, pe care le administreazǎ, organizând acțiunile necesare
pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dǎunǎtorilor;
15. Amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmeazǎ sǎ se recolteze anual din pǎdurile pe
care le administreazǎ, în conformitate cu posibilitatea pǎdurilor, stabilitǎ prin amenajamentele
silvice;
16. Exercitǎ controlul respectǎrii regulilor silvice de exploatare a lemnului în pǎdurile pe care le
administreazǎ, pentru prevenirea prejudicierii semințişurilor şi arborilor pe picior, degradǎrii solului,
declasǎrii lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemǎnǎtoare şi ia mǎsuri în baza
legislației în vigoare, sancționând abaterile constatate;
17. Controleazǎ proveniența materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului
forestier, legalitatea circulației lor pe drumurile din raza de activitate şi urmǎreşte sancționarea
neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
18. Asigurǎ valorificarea, în condiții de eficiențǎ economicǎ, a masei lemnoase aprobate pentru
recoltare din pǎdurile pe care le administreazǎ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
19. Realizeazǎ tǎierea, rindeluirea, prelucrarea mecanicǎ şi uscarea lemnului, impregnarea sau
tratarea chimicǎ a acestuia cu conservați şi cu alte materiale;
20. Realizeazǎ produsele din lemn ce urmeazǎ să fie utilizate în principal în industria de construcții,
fabricarea caselor şi cǎsuțelor prefabicate din lemn şi a unor elemente componente ale acestora;
21. Prelucreazǎ materialul lemnos exploatat şi valorificǎ produsele rezultate, în condiții de eficiențǎ
economicǎ;
22. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretului din pǎdurile pe care le administreazǎ, în condițiile
legii, în scopul gospodǎririi raționale a acestora şi al valorificǎrii superioare a lemnului, asigurǎrii
valorificǎrii la timp a arboretelor şi al evitǎrii declasǎrii lemnului;
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23. Executǎ în condiții de eficiențǎ economicǎ prelucrarea brutǎ a lemnului în instalații proprii sau
prin încheierea de contracte cu societǎți comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brutǎ a
lemnului;
24. Valorificǎ sortimentele rezultate din prelucrarea primarǎ şi industrialǎ a lemnului;
25. Achiziționeazǎ în contrapartidǎ masa lemnoasǎ pe picior şi produse fasonate de la alți proprietari
de pǎdure, persoane juridice şi fizice;
26. Stabileşte şi asigurǎ realizarea rețelei de drumuri forestiere necesare accesibilizǎrii bazinelor
forestiere, pentru o gospodǎrire mai bunǎ a pǎdurilor, în condițiile legii.
27. Executǎ lucrǎri de construire, întreținere şi reparații ale drumurilor forestiere pe care le
administreazǎ, în regie proprie sau prin agenți economici de specialitate;
28. Administreazǎ ariile forestiere protejate în care fondul forestier deține o pondere majoritarǎ,
asigurând conservarea biodiversitǎții;
29. Administreazǎ sau prestează servicii de specialitate pe bazǎ de contract/comandă pentru terenuri
forestiere proprietate privată sau de stat, sau aparținând unitǎților administrative teritoriale
învecinate, precum şi pǎşuni împădurite, perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului
forestier;
30. Presteazǎ la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pǎdurile proprietate privatǎ sau
aparținând unitǎților administrative teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetație forestierǎ din
afara fondului forestier, cum sunt: lucrǎri de punere în valoare, împǎduriri, combaterea dǎunǎtorilor,
cadastru de specialitate şi altele;
31. La cerere, poate gospodǎri, pe baza de contract, fondurile de vânǎtoare aparținând altor
proprietari (deținǎtori), în conformitate cu legislația în vigoare;
32. Asigurǎ, potrivit legii, paza pǎdurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau asociațiilor
de proprietari legal constituite, pe bazǎ de contract;
33. Sprijinǎ în condițiile legii, deținǎtorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de
plantații şi de perdele forestiere;
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34. Acţioneazǎ în condițiile legii, pentru închirierea unor bunuri din patrimonial propriu;
35. Asigurǎ în condițiile legii, aprovizionarea tehnico-materialǎ necesarǎ desfǎşurǎrii normale a
activitǎților proprii;
36. Stabileşte tarifele pentru lucrǎri, produse şi servicii din domeniul sǎu de activitate, potrivit legii;
37. Realizeazǎ politica de credite şi a altor surse de finanțare, de programe şi executare a activitǎții
economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, urmǎrirea şi analiza
execuției acestuia, precum şi stabilirea destinației profitului, potrivit legii şi cu aprobarea Consiliului
de Coordonare;
38. Stabileşte mǎsuri necesare în vederea obținerii de profit;
39. Inițiazǎ şi organizeazǎ acțiuni de cooperare tehico-economicǎ şi ştiințificǎ cu agenți economici şi
cu firme din țarǎ şi din strǎinǎtate, în condițiile legii;
40. Asigurǎ realizarea cercetǎrilor ştiințifice de specialitate, a lucrǎrilor de amenajare a pǎdurilor şi
proiectarea lucrǎrilor de învestiții, precum şi realizarea asistenței tehnice de specialitate prin unitǎțile
de profil atestate, în condițiile prevǎzute de lege;
41. Urmǎreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetǎrilor ştiințifice, în scopul
modernizǎrii şi perfecționǎrii gospodǎririi pǎdurilor;
42. Participǎ cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din țară şi din strǎinatate,
putând organiza la rândul său asemenea manifestǎri;
43. Asigurǎ desfǎşurarea corespunzǎtoare a activitǎții de propagandǎ, ziaristicǎ şi publicitate,
specificǎ obiectului sǎu de activitate;
44. Reprezintǎ în justiție, în nume propriu, dreptul de administrare în

domeniile

care

constituie

obiectul sǎu de activitate;
45. Valorificǎ materialul lemons confiscat, sumele obținute având destinația prevǎzutǎ de lege;
46. Asigurǎ gestionarea şi administrarea pǎşunilor, terenurilor agricole şi fânețelor;
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47. Gestioneazǎ fondurile de vânǎtoare care îi sunt atribuite conform legii, rǎspunzând de realizarea
efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânǎtoare, prin acțiuni de selecție a vânatului, de
asigurare a hranei, a adǎpostului, a zonelor de linişte şi de înmulțire a acestuia, a repopulǎrii în unele
fonduri şi de recoltare a efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire şi combatere a
braconajului;
48. Administreazǎ fondul piscicol din apele de munte, în condițiile legii;
49. Organizeazǎ, în condițiile legii, acțiuni de vânǎtoare şi de pescuit pentru cetǎțenii români şi
strǎini, pe fondurile de vânǎtoare şi de pescuit atribuite în gestiune;
50. Organizeazǎ acțiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului viu şi a
peisajului natural;
51. Organizeazǎ creşterea intensivǎ a vânatului în spații special amenajate, în condiții de eficiențǎ
economicǎ şi cu respectarea dispozițiilor legale;
52. Îndeplineşte orice alte atribuții prevǎzute de lege, referitoare la gospodǎrirea fondurilor de
vânǎtoare şi a celor de pescuit din apele de munte;
53. Recoltezǎ, achiziționeazǎ, prelucreazǎ şi valorificǎ, în condiții de eficiența economicǎ, produsele
lemnoase şi nelemnoase specifice fondului forestier, fructe de pǎdure, ciuperci comestibile din flora
spontanǎ şi cultivate, plante medicinale din flora spontanǎ şi cultivate, plante tehnice, aromatice,
legume, fructe, carne de vânat, trofee de vânat, mangal de bocşe, cherestele, împletituri din nuiele de
rǎchitǎ, produse semifabricate din lemn şi altele asemenea, produse specifice vânatului, pomi de
Crăciun şi răchită;
54. Produce şi valorifică în condiţii de eficienţă economică mangal de bocşă, cherestele, produse din
lemn, produse artizanale specifice, produse specifice naturalizate;
55. Prestează, contra cost, servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectului său de
activitate;
56. Realizează întreaga gamă de operaţii de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării
eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse potrivit legii;
_______________________________________________________________________________________________
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57. Prestează la cerere, contra cost, servicii de reclamă şi de publicitate în fond forestier sau spaţii
din patrimoniul propriu;
58. Prestează servicii de consultanţă specifice obiectului de activitate, în ţară şi în străinătate;
59. Stabileşte relaţii specifice domeniului de activitate, potrivit legii, cu regii locale, societăţi
comerciale, precum şi cu alte terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizarea
în comun de activităti de producţie, cercetare, asistenţă tehnică, dezvoltare, comercializare, pe baze
contractuale;
60. Asigură servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini în spaţiile cu asemenea
destinaţii de care dispune, în acţiunile de silvoturism;
61. Întreprinde învestigaţii originale în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate către scopuri
practice sau obiective specifice;
62. Accesează, gestionează, valorifică şi implementează proiecte din fonduri europene;
63. Gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;
64. Asigură producerea și utilizarea de materiale forestiere de reproducere;

Capitolul IV - PATRIMONIUL
Art. 10: (1)

Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA are în

administrare fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale menţionate în
prezentul act constitutiv, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice, actualizat pe baza intrărilor
şi cedărilor de terenuri, legal efectuate.
(2) Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA posedă, foloseşte
şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului
pentru care a fost constituit, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 11: Bunurile proprietate publică a unităţilor administrative teritoriale aflate în folosinţa şi
administrarea Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA sunt inalienabile
şi se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia astfel:
_______________________________________________________________________________________________
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a. Comuna Vama Buzăului - 2.684,31 ha fond forestier, conform Titlului de proprietate nr.
128/L1, emis la data de 30.01.2003, având codul 042183, Procesul verbal de punere în
posesie nr. 58/22.11.2013, Procesul verbal de punere în posesie nr. 127/15.01.2008,
Hotărârea nr. 61/07.02.2013 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
Braşov, suprafeţe evidenţiate în amenajamentele silvice întocmite conform legislaţiei în
vigoare;
b. Comuna Prejmer – 2.145,19 ha fond forestier, conform Titlului de proprietate nr. 129/L1
emis la data de 30.01.2003, având codul 041283, Procesul verbal de punere în posesie nr.
3650/10.06.2005, Procesul verbal de punere în posesie nr. 61/01.07.2015, Decizia nr.
202/16.05.1991 emisă de Prefectura Judeţului Braşov cu anexa aferentă, suprafeţe
evidenţiate în amenajamentele silvice întocmite conform legislaţiei în vigoare;
c. Comuna Teliu – 673,98 ha fond forestier, conform Titlului de proprietate nr. 1478 emis la
data de 05.10.2006, având codul 42058, Procesul verbal de punere în posesie nr.
3770/02.12.2009, Decizia nr. 202/16.05.1991 emisă de Prefectura Judeţului Braşov cu anexa
aferentă, suprafeţe evidenţiate în amenajamentele silvice întocmite conform legislaţiei în
vigoare;
d. Comuna Hărman – 476,20 ha fond forestier, conform Titlului de proprietate nr. 112/L1
emis la data de 08.01.2003, având codul 042183, suprafaţă evidenţiată în amenajamentul
silvic întocmit conform legislaţiei în vigoare;
e. Comuna Sânpetru – 221,00 ha fond forestier, conform Procesului verbal de punere în
posesie nr. 5423/13.11.2006, suprafaţă evidenţiată în amenajamentul silvic întocmit conform
legislaţiei în vigoare.

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
Art. 12: (1) Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA are o structură
organizatorică şi funcţională similară cu structurile silvice de stat.

_______________________________________________________________________________________________
Pagina 13 din 22

Actul constitutiv – Regia Autonomă a Pădurilor “ZIMBRUL VAMA BUZǍULUI” RA

______________________________________________________________________________________

(2) Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA poate avea în
structura sa unităţi fără personalitate juridică ca subunităţi specializate.
(3) Unităţile din structura Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA sunt conduse de căre o persoană desemnată de Consiliul de administraţie şi
aprobată de Consiliul de Coordonare, în condiţiile legii, iar atribuţiile se stabilesc prin
regulament intern de funcţionare, aprobat de Consiliul de Coordonare la propunerea Consiliul de
administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA.
(4) În structura organizatorică a unităţilor din cadrul Regiei Autonome a Pădurilor
,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, menţionate în alineatul de mai sus, pot funcţiona
potrivit profilului de activitate, următoarele subunităţi:
-

Secţii şi alte subunităţi pentru exploatarea pădurilor şi prelucrarea primară a lemnului
precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere;

-

Staţiuni, laboratoare şi secţii de cercetare şi amenajare silvică;

-

Pepiniere silvice, crescătorii de vânat, păstravării;

-

Secţii de producţie pentru împletituri de nuiele de răchită şi centre pentru recoltarea,
prelucrarea şi valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din
flora spontană, a plantelor medicinale şi a cărnii de vânat;

-

Magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor specific fondului forestier,
cinegetic şi hipic;

-

Herghelii şi depozite de armăsari;

-

Cluburi sportive sau fabrici, ateliere, sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică,
necesare realizării obiectului său de activitate, care funcţionează ca puncte de lucru;

-

Cantoane şi districte silvice.
(5) Înfiinţarea, respectiv încetarea activităţii subunităţilor, prevăzute la alineatul precedent,

se realizează la propunerea Directorului General al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL
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VAMA BUZĂULUI” RA cu avizul Consiliului de Administraţie şi prin hotărârea Consiliului de
Coordonare, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 13: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA se poate asocia cu alte
regii şi societăţi comerciale sau terţe persoane fizice si juridice, române sau străine, în condiţiile
legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului de activitate.

Capitol VI - CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 14: Consiliul de administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA este numit, în condiţiile prevăzute de lege, prin hotărâre a Consiliului de
Coordonare al Asociaţiei şi este compus din 7 (şapte) membrii. Mandatul fiecărui administrator este
de 4 (patru) ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de
Administraţie îşi aleg din rândul lor un preşedinte.
Art. 15: Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
prezentului act constitutiv, cu cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în
toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit actului constitutive şi a
legii, sunt date în sarcina altor organe.
Art. 16: (1) Remuneraţia lunară a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a membrilor
consiliului de administraţie, va fi stabilită conform O.U.G. 109/2011 modificată şi completată cu
prevederile O.U.G. 51/2013.
(2) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile
determinate de deplasarea şi participarea la oricare dintre şedintele consiliului de administraţie,
precum şi pentru orice activitate legată de gestiunea şi administrarea societăţii.
Art. 17: Consiliul de administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA are următoarele atribuţii principale:
1. Propune structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome a Pădurilor
,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, precum şi al unităţilor şi subunităţilor din cadrul acesteia şi
o prezintă spre aprobare Consiliului de Coordonare al asocierii;
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2. Propune Consiliului de Coordonare înfiinţarea sau desfiinţarea unor subunităţi din
categoria celor prevăzute la art. 12, alin. 4 şi art. 13;
3. Întocmeşte, analizează şi supune spre aprobare Consiliului de Coordonare al asocierii
programele de activitate şi de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este
asigurată din sursele proprii;
4. Stabileşte competenţele în domeniul tehnic, economic, financiar, juridic şi de personal
pentru structura proprie şi pentru unităţile şi subunităţile din structura sa şi propune spre aprobare
Consiliului de Coordonare statul de funcţii şi de personal;
5. Analizează şi supune spre aprobare Consiliului de Coordonare al asocierii, asocierea cu
alte regii, societăţi comerciale sau cu terţe persoane fizice juridice din ţară sau din străinatate, în
condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi de interes comun corespunzătoare obiectului de
activitate;
6. Examinează şi avizeză bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare şi le supune
spre aprobare Consiliului de Coordonare al asocierii;
7. Aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită subvenţii pentru învestiţiile
făcute de regie, pentru acţiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători;
8. Stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier,
precum şi a bunurilor Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA;
9. Aprobă orice alte măsuri privind activitatea Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL
VAMA BUZĂULUI” RA, potrivit legii;
10. Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Pădurilor
,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA şi îl supune spre aprobare şi Consiliului de Coordonare al
asocierii;
11. Aprobă casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor scoase din uz;
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12. Aprobă preţurile şi tarifele practicate de regie, pentru vânzarea masei lemnoase şi pentru
alte activităţi desfăşurate de Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA,
după avizarea acestora de către Consiliul de Coordonare;
13. Aprobă delegarea salariaţilor regiei în străinătate pentru relaţii contractuale şi schimburi
de experienţă;
14. Propune conducerea executivă a Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA şi al unităţilor şi subunităţilor din structura acesteia pe care o trimite spre aprobare
Consiliului de Coordonare al asocierii;
15. Evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;
16. Elaborează raportul trimestrial, pe care-l prezintă Consiliului de Coordonare al asocierii,
privitor la activitatea regiei publice locale, care include şi informaţii referitoare la execuţia
contractelor de mandat ale directorilor;
17. Avizează şi propune către Consiliul de Coordonare al asocierii, efectuarea de schimburi
de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din circuitul silvic potrivit
prevederilor legale;
18. Examinează şi propune Consiliului de Coordonare al asocierii, cumpărarea de terenuri
degradate proprietatea privată sau preluarea unor asemenea terenuri, în cazul donarii lor de către
proprietari, în vederea împăduririi, cu respectarea prevederilor legale;
19. Examinează şi propune Consiliului de Coordonare al asocierii, cumpărarea de terenuri
forestiere;
20. Propune modificarea Actului constitutiv al Regiei Autonome a Pădurilor, şi îl supune
aprobării Consiliului de Coordonare al asocierii.
Art. 18: Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA, se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea preşedintelui. Consiliul de
Administraţie poate fi convocat şi la cerea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi, sau a
Directorului General al Regiei, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare.
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Art. 19: Şedinţele Consiliului de Administraţie se vor ţine la sediul Regiei Autonome, şi vor fi
prezidate şi conduse de către preşedinte, ori de către un alt administrator desemnat de preşedinte, în
cazul imposibilităţii prezentării preşedintelui.
Art. 20: (1) Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA, poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialişti din
diverse sectoare.
(2) Activitatea membrilor consiliului de administraţie precum şi a specialiştilor atraşi
pentru soluţionarea unor probleme complexe va fi remunerată, în condiţiile legii.
Art. 21: Consiliul de Administraţie prezintă Consiliului de Coordonare al asocierii, în primul
trimestru al fiecărui an, un raport asupra activităţii Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL
VAMA BUZĂULUI” RA, în anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul
în curs.
Art. 22: Consiliu de administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA, va fi format din 7 membrii desemnaţi conform prevederilor O.U.G. 109/2011, precum şi
în funcţie de suprafaţa de teren deţinută şi adusă în asociere de fiecare unitate administrativ teritorială, la data
asocierii, respectiv: un reprezentant desemnat din partea Ministerului de Finanţe, 3 reprezentanţi desemnaţi
de Comuna Vama Buzăului, 2 reprezentanţi desemnaţi de Comuna Prejmer şi un reprezentant desemnat de
Comunele Teliu, Hărman şi Sâmpetru.

Capitolul VII CONDUCEREA EXECUTIVĂ
Art. 23: Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA, deleagă o parte din atribuţii unuia sau mai multor directori, numiţi dintre
administratori sau din afara Consiliului de adminstraţie.
Art. 24: Directorul General al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA,
este numit de către Consiliul de Coordonare al asociaţiei în condiţiile prevăzute de lege. Drepturile
şi obligaţiile acestuia sunt stabilite conform legii.
Art. 25: Atribuţiile principale ale Directorului General sunt:
_______________________________________________________________________________________________
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-

Asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente urmărind respectarea
prevederilor legale;

-

Răspunde în condiţiile legii de aducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de
performanţă managerială, stabilite de către Consiliul de Coordonare al asociaţiei;

-

Selectează, angajează şi după caz desface contractul de muncă al personalului salariat al
Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, conform prevederilor
legale;

-

Stabileşte măsuri potrivit legii pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale civile,
penale sau contravenţionale a angajaţilor în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor
de serviciu ce le revin;

-

Reprezintă şi angajează Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA
în relaţiile cu terţii, în limitele competenţelor aprobate de consiliul de administaţie şi în
condiţiile legii;

-

Este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 26: (1) Raporturile dintre Directorul General şi Consiliul de Administraţie vor fi guvernate de
contractul de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă,
aprobate de Consiliul de Administraţie. În contractul de mandat vor fi prevăzute obligatoriu
obiectivele cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea
profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.
Art. 27: (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate avea funcţia de Director General al
Regiei Autonome a Pădurilor.
(2) Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Coordonare.
(3) Remuneraţia Directorului General este stabilită de Consiliul de Coordonare la
propunerea Consiliului de Administraţie şi este formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă, stabilită
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prin contractul de mandat şi revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.

Capitolul VIII – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUILEI
Art. 28: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA asigură acoperirea cu
venituri provenite din activitatea proprie a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor, amortizării
investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.
Art. 29: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA întocmeşte anual
bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare, care se supun spre aprobare Consilului de
Coordonare şi spre avizare Consiliului de Administraţie.
Art. 30: Profitul net ce revine potrivit legii proprietarului se distribuie membrilor asociaţiei
proporţional cu rezultatul financiar al fiecaruia. În acest sens se vor ţine la nivel de regie situaţii
financiare privind bugetele de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestora, separat pentru fiecare
membru asociat.
Art. 31: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA poate constitui,
potrivit legii, fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.
Art. 32: Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA poate beneficia de
alocaţii de la bugetul de stat, de la bugetul local şi de la alte surse de finanţare, în condiţiile
prevăzute de lege şi poate contracta credite bancare cu acordul expres al Consiliului de Coordonare.
Art. 33: Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA, hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului
său de activitate şi care se finanţează din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii.
Art. 34: Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Natională
a României. Pentru necesităţi Regia Autonomă a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA
poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei sau valută, în condiţiile legii, prin casieria proprie.
Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinatatea se vor efectua prin unităţile bancare.
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Art. 35: Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a
fiecărui an.
Art. 36: Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către Directorul
General în condiţiile legii.
Art. 37: Regia Autonomă a Pădurilor ,, ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA îşi va organiza
activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens
serviciile unui auditor statutar, persoană fizică sau persoană juridică, autorizată în condiţiile legii.

Capitolul IX - DISPOZIŢII FINALE
Art. 39: Raporturile cu alte regii, cu societăţi comerciale din ţară sau din străinătate, precum şi cu
alte persoane fizice sau juridice vor fi guvernate de un contract încheiat în condiţiile legii.
Art. 40: Activitatea personalului silvic angajat al Regiei Autonome a Pădurilor ,,ZIMBRUL VAMA
BUZĂULUI” RA este controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic silvic al
Autorităţii Publice Centrale care răspunde de silvicultură, direct sau prin structurile teritoriale aflate
în subordinea acestora.
Art. 41: (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate la propunerea Consiliului de
Administraţie şi cu aprobarea Consiliului de Coordonare.
(2) Prezentul act constitutiv se completează cu dispoziţiile şi cu reglementările legale în
domeniu.
Art. 42: Eventualele litigii născute din încheierea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi
rezolvate pe cale amiabilă, litigiile nesoluţionate în acest mod fiind supuse spre rezolvare instanţei
judecătoreşti competente.
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Prezentul act constitutiv a fost redactat de avocat Luca Ioana Adriana si semnat în 10
exemplare din care 9 exemplare s-au înmânat părţilor.
MEMBRII:
COMUNA VAMA BUZĂULUI

COMUNA PREJMER

Prin Primar,

Prin Primar,

CHIRILAŞ TIBERIU NICOLAE

ŞERBAN TODORICĂ CONSTANTIN

COMUNA TELIU

COMUNA HĂRMAN

Prin Primar,

Prin Primar,

ŞERBAN VASILE

DIŞOR MIHAI

COMUNA SÂNPETRU
Prin Primar,
RUSU IOAN

_______________________________________________________________________________________________
Pagina 22 din 22

