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- privind aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos – sortimentul lemn de 

lucru rășinoase cu diametrul la capătul gros <24 cm (bile, manele), rezultat din fondul forestier 
proprietate publică a Comunei Vama Buzăului, UP IV Izvoarele Buzăului, u.a. 42 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.12.2019; 
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; 

Văzând adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 7720/18.11.2019 și înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6196/18.11.2019, prin care suntem informați asupra faptului că 
pentru materialul lemnos – sortimentul lemn de lucru rășinoase cu diametrul la capătul gros <24 cm (bile, 
manele), rezultat din fondul forestier proprietate publică a Comunei Vama Buzăului, UP IV Izvoarele Buzăului, 
u.a. 42, în urma licitațiilor publice organizate de Direcția Silvică Brașov pentru vânzarea acestui material 
lemnos, agenții economici nu și-au manifestat interesul; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 
prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,r” 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 reducerea prețului de valorificare a materialului lemnos – sortimentul lemn de lucru 
rășinoase cu diametrul la capătul gros <24 cm (bile, manele), rezultat din fondul forestier proprietate publică a 
Comunei Vama Buzăului, UP IV Izvoarele Buzăului, u.a. 42, la valoarea de 130 lei/m.c.. 

 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Silvică Brașov 

- Ocolul Silvic Teliu. 
 

 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut 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, 
                   Sergiu Oliver BORCEA                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”. 


