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- aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din 
partida nr. 265 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Văzând adresa nr. 5035/10.01.2017 provenită de la Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu; 
Cunoscând prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ și alin. (6), lit. ,,a’’, pct 18 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 20, alin. (8) și ale art. 42, alin. (5) din H.G. nr, 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se aprobă modul de valorificare a materialului lemnos din partida nr. 265 ,,în prestație”, prețul 
maximal al prestației fiind în cuantum de 65,00 lei/m.c..   

 
Art.2: Se aprobă prețul de pornire a licitației pentru vânzarea materialului lemnos din partida nr. 265, 

către populația locală, astfel: 
- prețul de 260 lei/m.c. pentru lemn de lucru specia fag, cu diametrul mai mare de 24 cm.; 
- prețul de 280 lei/m.c. pentru lemn lucru specia molid, cu diametrul mai mare de 20 cm.; 
- prețul de 180 lei/m.c. pentru bile/manele specia molid, cu diametrul mai mic de 20 cm.; 
- prețul de 160 lei/m.c. pentru lemnul de foc, specia fag și alte specii de esență tare; 
- prețul de 100 lei/m.c. pentru lemnul de foc, specia molid. 

 
Art.3: Lemnul de foc menționat la art. 2, va fi valorificat în exclusivitate către populația locală. 

 
Art.4: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și șeful Ocolului Silvic Teliu – dl. Ing. Gyorgy Tiberiu 

asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

            Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Direcției Silvice 
Brașov - Ocolul Silvic Teliu  şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                                  Avizează pentru legalitate, 
                                                      SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                           Adrian Constantin GĂITAN 

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


