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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 10 m3 lemn lucru răşinoase domnului  

Ilie Petru, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Vulturului nr. 34 
 

            Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27.11.2014, 
              Analizand cererea d-lui Ilie Petru, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 53250 din 
27.10.2014, prin care solicită acordarea gratuită a unei cantităţi de 10 m3 lemn de lucru răşinoase necesare 
reparării locuinţei susnumitului, situată în Municipiul Săcele, str. Vulturului nr. 34, care a fost afectată de 
incendiu; 
             Văzând adresa nr. 6835/10.11.2014 emisa de Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. şi 
înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 55892/10.11.2014, prin care ni se comunica faptul că 
Regia poate acorda o cantitate de 10 m3 lemn lucru răşinoase, cu titlu gratuit, domnului Ilie Petru, valoarea 
materialului lemnos fiind de 2258,10  lei fără T.V.A. (10 mc x 225,81 lei/mc, fără T.V.A.), sumă care include 
valoarea lemnului pe picior, cheltuielile generate de exploatarea acestuia şi predarea loco, drum auto forestier, 
situat pe raza R.P.L.P. Sacele R.A. către beneficiar, dupa data de 01.12.2014; 
              Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
completat de art. 41, art. 42, art. 43 şi art. 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 Văzând Raportul de specialitate nr. 56297/11.11.2014 al Serviciului Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială  şi Cantina de Ajutor Social şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
              În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2; al art. 45 alin. (1), alin.(5); al art. 61 
alin. (2);  al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
          ART.1 Se aprobă acordarea gratuită a unei cantitati de 10 m3 lemn lucru răşinoase, în valoare de 
2258,10 lei fără T.V.A. (10 mc x 225,81 lei/mc, fără T.V.A.), domnului Ilie Petru, cu domiciliul în Municipiul 
Săcele, str. Vulturului nr. 34 . 
         ART.2 Valoarea materialului lemnos de la art. 1, include valoarea lemnului pe picior, toate cheltuielile  
generate de exploatarea acestuia şi predarea loco, drum auto forestier, către domnul Ilie Petru . 

ART.3 Predarea materialului lemnos în cauza către solicitant se efectueaza loco, drum auto forestier, 
situat pe raza Regiei Publice Locale a Pădurilor „Sacele” -  R.A.,  după data de 01.12.2014. 

ART.4 Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.   răspund de 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
       FRĂŢILĂ ELENA                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   16  voturi pentru, 1 împotrivă  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex.  Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  şi Cantina de Ajutor Social 


