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    HOTĂRÂREA 
              nr. 49 din 28.04.2016  

 
- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2016, întocmit de către Ocolul 

Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului 
  
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând adresa nr. 5487/24.03.2016, prin care se înaintează Primăriei comunei Vama Buzăului ,,Bugetul 

preliminat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016” întocmit de către Ocolul Silvic Teliu, în baza contractului nr. 
183/23.02.2004 de administrare a suprafeţei de fond forestier, proprietate a comunei Vama Buzăului și a actelor 
adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la acest contract; 

Analizând prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin (4), lit. ,,a” şi alin. (5), lit. ,,a”  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din 
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și 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 bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2016, întocmit de către Ocolul 
Silvic Teliu în baza contractului de administrare nr.183/23.02.2004 a suprafeţei de fond forestier proprietate a 
comunei Vama Buzăului și a actelor adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la acest contract, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2: În vederea unei gestionări cât mai eficiente a fondului forestier proprietate a Comunei Vama 
Buzăului, Consiliul Local al comunei Vama Buzăului stabilește ca nici o partidă aflată în proprietatea Comunei 
Vama Buzăului să nu fie valorificată până ce Consiliul Local al comunei Vama Buzăului nu a aprobat, prin 
hotărâre, prețul de pornire a licitației pentru materialul lemnos și modul de valorificare al acestuia. 
 

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei 
Vama Buzăului și compartimentul financiar - contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vama Buzăului. 

 
 Art.4: 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 - Ocolului Silvic Teliu şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                      Dorin DRĂGAN                                       Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


