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- privind stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, 
raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier 

proprietate a Comunei Vama Buzăului 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.11.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui proiect de 

hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și văzând 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere cererile pentru acordarea de lemn de foc – cu titlu de despăgubiri, cereri provenite de la deținătorii de terenuri 
agricole fâneață afectate de exploatările de masă lemnoasă din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Cunoscând prevederile pct. 5.4.1, lit. ,,c” din NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 380/26.10.2021 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe 
baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2022;  
 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 stabilesc cantitățile de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice (proprietari, 
arendași, locatari, comodatari, etc.), raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate din fondul 
forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, astfel: 

Suprafața de 
teren agricol 
afecată (mp) 

 

≤1000 
m.p. 

1001 – 3000 
m.p. 

3001 – 5000 
m.p. 

5001 – 7000 
m.p. 

7001 – 10000 
m.p. 

≥10001 
m.p. 

Cantitatea de lemn de 
foc acordată cu titlu 

de despăgubire (m.st) 
2 4 8 12 16 20 

 Art.2: Pentru suprafețele mai mari de 10001 m.p., cantitatea de lemn de foc ce se va acorda cu titlu de despăgubire va fi de 20 
m.st., la care se va adăuga câte 2 m.st. pentru fiecare fracție de 1000 m.p. teren afectat ce depășește suprafața de 10001 m.p. teren 
afectat. 
  Art.3: 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 proces verbal întocmit de către Viceprimarul 
comunei Vama Buzăului, reprezentanții Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și deținătorul terenului afectat, doar pentru 
partizile a căror modalitate de valorificare, aprobată de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, este ,,în prestație”. 
 Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20/28.02.2019 se 
abrogă. 
  Art.5: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu asigură 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. 
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                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


