
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării  unei cantităti de 1000 mc lemn de 

foc către alți solicitanți 
  

Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinara din data de 30.04.2020, sedință legal constituită, fiind 

prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, servicii și comerț, 

protecție mediu și turism 

- Avizul secretarului general al comunei nr.23/2020 

- HCL nr.16/2009 privind aprobarea asocierii Comuna Dobârlău cu Oraşul 

Întorsura Buzăului, cu Comuna Sita Buzaului și Comuna Barcani în vederea 

constituirii Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A prin reorganizarea Regiei 

Autonome a Pădurilor Buzăul Ardelean, 

- Contractul de administrare nr.1535/11.04.2005 încheiat cu Ocolul Silvic 

Buzăul Ardelean R.A, cu modificările și completările ulterioare 

- Adresa nr.1889/23.04.2020 a Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A. înregistrat 

la primaria comunei Dobârlău  sub nr.4120/23.04.2020  

- HCL nr. 82/2019 privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind 

valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2020 

din fondul forestier proprietate publică a comunei Dobârlău precum și HCL 

nr.83/2019 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 

2020 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, 

care se recolteză din fondul forestier/pășune împădurită proprietatea comunei 

Dobârlău 

În conformitate cu prevederile capitolelor VII-IX din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.45 alin.(10) din HG nr.715/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, modificată și completată prin HG nr.55/2019  

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c) și alin (6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit. 

a) art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă valorificarea prin vânzare a cantității de 1000 mc ”lemn de foc” din 

fondul forestier proprietatea comunei Dobârlău, situat în zona Valea Bradului și Buzăiel, 

către alți solicitanți. 

 

                ROMÂNIA 

        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU                                                                                      

       CONSILIUL LOCAL                                                                              

   



 

Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Dobârlău şi Ocolul Silvic 

Buzăul Ardelean RA. 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

       IOAN SAFTA                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 
Comuna Dobârlău 

Nr. 23 

30 aprilie  2020        

 
Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 8 voturi ”pentru„ 

                     ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)  

 


