R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 20 din 28.02.2019
- stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, raportat la
suprafața de teren agricol afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei
Vama Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2019;
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;
Având în vedere cererile pentru acordarea de lemn de foc – cu titlu de despăgubiri, cereri provenite de la deținătorii de
terenuri agricole afectate de exploatările de masă lemnoasă din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoscând prevederile art. 67, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicat, 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 stabilesc cantitățile de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, raportat
la suprafața de teren agricol afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama
Buzăului, astfel:
Suprafața de
<0,25
0,25 – 0,50
0,5 – 0,75
0,75 – 1,00
>1,00
teren agricol
afecată
Cantitatea
(ha)
de material lemnos
exploatată (m.c.)
Cantitatea de lemn de foc acordată cu titlu de despăgubire (m.st)
2
4
6
8
10
<200
4
6
8
10
12
200 – 400
6
8
10
12
14
400 – 600
8
10
12
14
16
600 – 800
10
12
14
16
18
800 - 1000
12
14
16
18
20
>1000
Art.2: Cantitățile de lemn menționate la art. 1 se acordă în baza unei cereri aprobate de primarul sau viceprimarul
comunei Vama Buzăului, precum și urmare a constatărilor la fața locului consemnate într-un process verbal întocmit de către
reprezentanții Comunei Vama Buzăului, ai Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și deținătorul terenului afectat, doar
pentru partizile a căror modalitate de valorifcare, aprobată de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, este ,,în
prestație”.
Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu asigură aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: 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,
Ioan POPICA
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

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

