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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitǎţi  de 12 mst 
 
lemn de foc  Asociației  „Direcția Pentru 

Monitorizarea si Protectia Animalelor” - Codlea 

 

            Consiliul Local al Municipiului Sãcele, întrunit in şedinţa ordinară din data de 26.11.2015; 

           Analizând cererea formulatǎ de Asociația D.P.M.P.A., prin domnul Director General Bărbulescu 

Flavius, înregistrată la Primǎria Municipiului Sǎcele sub nr. 58225 / 09.11.2015, prin care solicită acordarea, 

cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 24 mst lemn de foc și transportul aferent pentru buna desfășurare a activității 

adăpostului de animale pe perioada iernii; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58225 /10.11.2015 al Compartimentului Administrativ şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

 Văzând Hotărârea de Consiliul Local nr. 25/20111 privind aprobarea asocierii Municipiului Săcele cu 

următoarele localităţi: Râşnov, Codlea, Predeal,  Zărneşti, Bran, Moeciu, Cristian,  Ghimbav, Sânpetru, 

Hălchiu şi Hărman  pentru constituirea Asociaţiei «Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia animalelor»; 

Având în vedere nota scrisa de d-l  ing. Hermenean Sorin, în calitate de Director  al Regiei Publice 

Locale a Pădurilor  Săcele R.A.,  prin care ni se aduce la cunoștință faptul  cǎ Regia  poate acorda o cantitate 

de 12 mst 
 
lemn de foc, cu titlu gratuit, în baza unei Hotǎrâri de Consiliu Local,  Asociației DPMPA,  valoarea 

materialului lemnos fiind de 1339,20 lei cu T.V.A. inclus (90lei/mst x1,24x12mst.), sumǎ care include 

valoarea lemnului pe picior, cheltuielile generate de exploatarea acestuia şi predarea loco, drum auto forestier, 

situat pe raza R.P.L.P. Săcele R.A.; 

              În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1), alin. (2); ale art. 12 alin. (1); ale art. 36 alin. (1), alin. (9), ale 

art. 45 alin. (1); ale art. 61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) )  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1.  Se acordă, cu titlu gratuit, cantitatea de 12 mst 
 
lemn de foc, în valoare de 1339,20 lei cu T.V.A. 

inclus (90lei/mst x1,24x12mst), Asociației  „Direcția  Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor” - Codlea,  

al cărei membru fondator este Municipiul Săcele, pentru buna desfășurare a activității adăpostului de animale 

pe perioada iernii.  

         Art. 2. Valoarea materialului lemnos menţionat la art. 1, include valoarea lemnului pe picior, toate 

cheltuielile  generate de exploatarea acestuia şi predarea loco drum auto forestier, cǎtre asociatia „Direcția  

Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor” - Codlea.  

Art. 3. Predarea materialului lemnos în cauză, cǎtre solicitant, se efectueazǎ loco, drum auto forestier, 

situat pe raza Regiei Publice Locale a Pǎdurilor Sǎcele -  R.A . 

Art. 4. Primarul Municipiului Sǎcele și Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.  rǎspund de 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrâri. 

  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:           voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie:  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 3 ex. Compartimentul Administrativ 


