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- privind stabilirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a Comunei Vama Buzăului la 

procentul de 1% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate 

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.09.2020; 

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; 

Văzând adresa nr. 3610/18.06.2020 a Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu, înregistrată la 

Primăria comunei vama buzăului sub nr. 3235/18.06.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) din Legea nr. 56/2010  privind accesibilizarea fondului 

forestier national, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 933/2020 privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei 

de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii 

posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I și ale art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și 

alin. (7), lit. ,,r” 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 stabilește fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate a Comunei Vama Buzăului la 

procentul de 1% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate în condițiile legii, provenite din produse 

principale și accidentale I. 

 

Art.2: Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

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, 

                  Radu COMĂNIȚĂ   

                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 

 

 

- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 

 


