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- aprobarea acordării, cu titlu gratuit, unei cantități de 10 m.c. lemn de foc d-lui Gal Aurel, domiciliat în comuna 

Vama Buzăului, satul Buzăiel, nr. 885, județ Brașov 
 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.08.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul întocmit 

de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere faptul că pentru exploatarea partizii nr. 265, U.P. IV Izvoarele Buzăului, 

proprietate a Comunei Vama Buzăului, este necesară afectarea temporară a unor suprafețe de teren a 
persoanei fizice Gal Aurel, care solicită acordarea cu titlu gratuit a unei cantități de material lemnos pentru 
foc; 

Văzând referatul întocmit de dl. Mariș Ioan Nicolae, pădurar în cadrul Direcției Silvice Brașov - 
Ocolul Silvic Teliu, referat înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3671/01.08.2017; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr, 
617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică;  
 În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 10 m.c. material lemnos pentru foc, 
d-lui Gal Aurel, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Buzăiel, nr. 885, județ Brașov. 

 
Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu 

asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, d-lui Gal 
Aurel, Direcției Silvice Brașov - Ocolul 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; 
- 9 consilieri prezenţi; 
- 9 voturi ,,pentru”. 
 


