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    HOTĂRÂREA 
                                                            nr. 16 din 25.02.2011  
 

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, întocmit de către Ocolul Silvic 
Teliu în baza contractului de administrare nr. 183/23.02.2004  

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.02.2011; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând adresa nr. 418/22.02.2011, prin care se înaintează Primăriei comunei Vama Buzăului 

,,Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011” întocmit de către Ocolul Silvic Teliu, în baza contractului nr. 
183/23.02.2004 de administrare a suprafeţei de 2.548,1 ha fond forestier, proprietate a comunei Vama 
Buzăului; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 14/2009 privind 
aprobarea administrării de către Ocolul Silvic Teliu – Direcţia Silvică Braşov a suprafeţei de fond forestier, 
proprietate a comunei Vama Buzăului; 

Având în vedere 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; 

În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) şi alin (3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în 
baza contractului de administrare nr.183/23.02.2004 a suprafeţei de 2548,1 ha fond forestier proprietate 
publică a comunei Vama Buzăului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Vama Buzăului. 

 
 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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