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    DISPOZIȚIA 
          nr. 27 din 15.03.2021 

- privind stabilirea cantității de lemn de foc ce va fi acordată unui deținător de teren afectat de 
lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții 

,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, 
Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 Văzând referatul întocmit de către dl. Iager Alin – viceprimarul comunei Vama Buzăului;  
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Vama Buzăului nr. 45 din 

29.05.2020 - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor cantități de lemn de foc deținătorilor de 
terenuri ce vor fi afectate de lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de 
investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, 
Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

Având în vedere solicitarea de despăgubire provenită de la d-ul Rohan Ioan și înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1213/04.03.2021; 

Cunoscând faptul că suprafața de teren deținută de susnumitul a fost afectată de lucrările de 
introducere a colectorului de canalizare; 
 În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,e”, alin. (5), lit. ,,h” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din 
O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N : 
 

  Art.1: Se stabilește cantitatea de lemn de foc ce va fi acordată unui deținător de teren afectat de 
lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare rețea de 
canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, astfel: 

 Rohan Ioan, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 38, județul Brașov, 
legitimat cu C.I. seria ZV, nr. 318156 – 5 m.st. lemn de foc; 

 
 Art.2: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către Viceprimarul comunei 
Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu. 
  

Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului 
Judeţului Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu 
și persoanei menționate la art.1.  
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