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. 8 din 28.01.2022
- privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din
partizile nr. 330 și 774
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2022;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui
proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de compartimentul 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 Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 8919/09.12.2021, înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 6621/09.12.2021;
Cunoscând prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile
art. 129, alin. (2), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modalitatea de valorificare ,,în prestație” a materialului lemnos din partizile nr. 330 și 774.
Art.2: Se aprobă prețul prestației de exploatare pentru partizile menționate la art. 1, conform actelor de punere
în valoare aferente acestor partizi și întocmite de către Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu.
Art.3: În situația în care pentru tarifele prestației de exploatare menționate la art. 2 nu vor fi depuse oferte, se
aprobă majorarea acestora cu un procent de 10%.
Art.4: Se aprobă prețul de pornire a licitației pentru valorificarea materialului lemnos rezultat din partizile
menționate la art. 1, conform actelor de punere în valoare aferente acestor partizi și întocmite de către Direcția Silvică
Brașov – Ocolul Silvic Teliu.
Art.5: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu vor asigura
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6: 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

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

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

