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. 111 din 31.10.2019

-

privind aprobarea deschiderii circulației publice pe unele drumuri de pe raza administrativ-teritorială
a Comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan,
referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr.
3;
Având în vedere prevederile art. 83, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 432/24.08.2007 a Comisiei Județene de Aplicare a Legii nr.
247/2005 Brașov;
Luând în considerare faptul că aceste drumuri forestiere asigură accesul către proprietățile Comunei
Vama Buzăului și către proprietățile private ale persoanelor fizice și juridice (inclusiv fond forestier);
Știut fiind faptul că unele din aceste drumuri forestiere asigură legătura directă cu localități din județele
învecinate, precum și cu trasee turistice montane omologate în temeiul prevederilor H.G. nr. 77/2003;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,j” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă deschiderea circulației publice pe toate drumurile forestiere de pe raza administrativteritorială a Comunei Vama Buzăului, pentru gospodărirea proprietăților, activități sportive, recreere, turism,
vânătoare și pescuit sportiv, etc..
Art.2: Circulația pe drumurile forestiere menționate mai sus se desfășoară fără alte condiții de acces.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei
Vama Buzăului și ocoalele silvice care funcționează și pe raza administrativ – teritorială a comunei Vama
Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, ocoalelor silvice, Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului, Postului de Poliție Vama Buzăului şi
se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel ZAHARIE

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

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

