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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 50 mc lemn lucru răşinoase 
necesare lucrărilor de refacere garduri la şcoli şi grădiniţe, precum şi pentru refacerea acoperişului şi a 

gardului la Dispensarul veterinar din Municipiul Săcele. 
 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit  în şedinţă ordinară în data de 18.09.2014, 
Analizând referatul de aprobare nr. 40868/06.08.2014, din partea Cabinetului Primarului, adnotat de 

R.P.L.P. SĂCELE R.A. , prin care se solicită acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 50 mc lemn lucru 
răşinoase necesare lucrărilor de refacere garduri la scoli şi grădiniţe, precum şi pentru refacerea acoperişului 
şi a gardului la Dispensarul veterinar din Municipiul Săcele. Valoarea materialului lemnos este de 14000,22 
lei, preţ cu T.V.A. Această sumă include valoarea materialului lemnos pe picior şi cheltuielile de exploatare şi 
predare  a materialului lemnos  loco, drum auto forestier, transportul fiind în sarcina beneficiarului. 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45242/10.09.2014 – Cabinet Primar şi Avizele Comisiilor 
de specialitate; 
           În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. (d), alin. (6), lit. a), pct. 1; al art.45  alin. (1); 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, 
 
     

HOTĂREŞTE : 
Art.1.Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitaţi de 50 mc lemn lucru raşinoase pentru  Primăria 
Municipiului Săcele, necesare lucrărilor de refacere garduri la şcoli şi grădiniţe, precum şi pentru refacerea 
acoperişului şi a gardului la Dispensarul veterinar din Municipiul Săcele. 
Art.2.Valoarea materialului lemnos pe picior, la care se adaugă cheltuielile de exploatare şi predare  a 
materialului lemnos, loco drum auto forestier, este de 14000,22 lei, preţ cu T.V.A. 
Art.3.Transportul materialului lemnos intră în sarcina beneficiarului,  respectiv Primaria Municipiului Săcele. 
Art.4.. Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 



 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Cabinet Primar 
- 1 ex. R.P.L.P. Săcele R.A. 

 


