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- privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, 
pentru anul de producție 2023 

 
       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. 9147/G.T./16.12.2021, înregistrată 
la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6889/17.12.2021; 

Cunoscând prevederile OMADR nr. 202/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 
aferentă măsurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 
,,Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014 – 2020 și ale OMADR nr. 1.002 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“; 

În conformitate prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,r” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 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; 

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 amplasarea masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru 
anul de producție 2023, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Prevederile art. 1 se vor aplica de către Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu cu 
respectarea condițiilor asumate de către Comuna Vama Buzăului prin cererile de sprijin aferente schemei de 
ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, elaborate în baza Măsurii 
15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ,,Plăți pentru 
angajamente de silvomediu” și depuse la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Brașov. 
        Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov - Ocolului Silvic Teliu asigură 
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 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, 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”. 


