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HOTĂRÂREA
nr. 123 din 31.10.2018
- aprobarea vânzării, prin licitație, a masei lemnoase (specia rășinoase) din sortimentul lemn de

lucru cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm (bile/manele)
din partizile nr. 365, 308 și 290
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Văzând adresa nr. 6675/G.T./16.10.2018 provenită de la Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic
Teliu și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6055/17.10.2018;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 126 din
29.11.2017 –privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru
materialul lemnos din partizile nr. 279, 290, 307, 308, 332, 344, 353, 355, 356, 359, 365, 374, 375 și 386;
Luând în considerare faptul că din volumul de 400 m.c. material lemnos (specia rășinoase) din
sortimentul lemn de lucru cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm (bile/manele) ce va rezulta din
exploatarea partizilor nr. 365, 308 și 290, doar pentru o cantitate de 140 m.c. au fost înregistrate cereri
de achiziționare din partea populației locale (persoane fizice);
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 H.G. nr. 715/2017 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 vânzarea, prin licitație, a masei lemnoase (specia rășinoase) din sortimentul
lemn de lucru cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm (bile/manele) ce va rezulta din exploatarea
partizilor nr. 365, 308 și 290, în volum de aproximativ 350 m.c..
Art.2: Șeful Ocolului Silvic Teliu – dl. Ing. Gyorgy Tiberiu asigură aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov, Direcției Silvice Brașov - Ocolul Silvic Teliu şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile IONESCU

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

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

