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HOTĂRÂREA
nr. 18 din 16.02.2018

- aprobarea întocmire amenajament silvic și descriere vegetație forestieră
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” coroborate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit.
,,a”, pct. 9 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (2), lit. ,,a” și art. 20, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.
46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 6 din O.U.G. nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
Cunoscând prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 întocmirea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate a Comunei Vama
Buzăului, UB II Vama Buzăului, pentru amenajamentul existent de 617,3 ha, precum și pentru vegetația
forestieră cu consistență mai mare de 0,4 care se va introduce în fondul forestier, de pe pășunile proprietate
privată ale Comunei Vama Buzăului.
Art.2: Se aprobă identificarea, delimitarea, descrierea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și
a soluțiilor de gospodărire a arboretelor și vegetației forestiere situate pe pajiștile proprietate privată a
Comunei Vama Buzăului, care se vor folosi pentru întocmirea amenajamentului pastoral al U.A.T. Comuna
Vama Buzăului.
Art.3: Se aprobă achiziționarea directă a serviciului menționat la art. 1.
Art.4: Se aprobă asocierea Comunei Vama Buzăului cu alte persoane fizice și juridice, ce dețin în
proprietate fond forestier pe raza U.A.T. Comuna Vama Buzăului, în vederea creării posibilității de întocmire
a studiului de amenajament silvic aferent acestor suprafețe.
Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului nr. 48/28.03.2017.
Art.6: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov
compartimentului achiziții publice, compartimentului financiar – contabilitate, comisiei constituite prin ordin
al Prefectului Județului Brașov pentru întocmirea amenajamentului pastoral şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Viorel GAL
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

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

