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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 112 din 31.10.2019

-

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren proprietate privată a
Comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan,
referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr.
3;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicat, cu modificările și
completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.004 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
Luând în considerare faptul că un depozit pentru materialul lemnos este absolut necesar pentru Comuna
Vama Buzăului;
Văzând adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 5887-R/07.10.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,b”, corroborate cu prevederile
art. 362, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită către Direcția Silvică Brașov a unei suprafețe de 4.856,00
m.p. teren, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, situat în punctul numit ,,La Făbricuță”, satul Vama
Buzăului, comuna Vama Buzăului, identificat în Cartea Funciară nr. 101081 – Vama Buzăului, nr. cad. 101081
și în amenajamentul silvic în UP IV – Izvoarele Buzăului, u.a. 66M, în vederea înființării unui depozit
permanent de material lemnos.
Art.2: Darea în folosință în gratuită menționată la art. 1 se face pentru o perioadă de 10 ani, până la data
de 31.10.2029.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei
Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel ZAHARIE

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

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

