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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea 

locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război 
din Municipiul Săcele 

 
           Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 25.08.2016,    
 Analizând adresele transmise de D-nul Coliban Neculae, Presedinte al Asociatiei Nationale a Veteranilor de 
Razboi , înregistrate la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 19562 / 11.05.2016 și sub nr. 44622 / 01.08.2016, prin care 
solicită acordarea de material lemnos în vederea încălzirii locuinţelor în perioada de iarnă 2016 -2017, beneficiarilor 
cuprinşi în tabelul anexat,  precum şi adresele nr. 2716 / 17.05.2016  si nr. 4432 / 10.08.2016 ale R.P.L.P. Sacele R.A., 
înregistrate la Primaria Municipiului Sacele sub nr. 33851 / 18.05.2016 și sub nr. 45971 / 10.08.2016,  prin care ne 
comunica faptul că a fundamentat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, acordarea, cu titlu gratuit, a 4,8 mst (3 
mc)/persoana, lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarna 2016-2017, pentru un număr maxim de 45 
veterani de război și vaduve de veterani de război, fapt ce face posibilă acordarea de material lemnos, cu titlu gratuit, către 
cei 39 de solicitanţi, în valoare de 14.100,00 lei, fără  T.V.A. (188 mst x 75,00 lei / mst, fără T.V.A.), sumă care include 
atât valoarea lemnului pe picior, cât și toate cheltuielile generate de exploatarea acestuia şi predarea loco drum auto 
forestier către beneficiari, dar şi asigurarea transportului în valoare de 5.640,00 lei,  fără T.V.A. (188 mst x 30 lei / mst, 
fara TVA) a materialului lemnos, cu titlu gratuit, care include transportul de la locul de încărcare - platforma primaraă 
situată la marginea drumului forestier,  până la domiciliul beneficiarilor;  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46578 din 16.08.2016 al Serviciului Public Local de Asistență 
Socială și 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; art. 39 alin. (1); al art. 45 alin. (1); art. 61 alin. 
(2); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art.1. Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a  unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc în valoare de 
14.100,00 lei, fără T.V.A. (188 mst x 75,00 lei / mst, fără T.V.A.) pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-
2017, unui număr de 39 veterani de război şi văduve de veterani de război, din Municipiul Săcele, conform Anexei, care  
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
             Art. 2. Valoarea materialului lemnos prevăzut la art. 1, include valoarea lemnului pe picior, toate cheltuielile 
generate de exploatarea acestuia şi predarea loco drum auto forestier către beneficiari. 
             Art. 3.  Predarea lemnului de foc se va face la domiciliul beneficiarilor, cu titlu gratuit, prin grija Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Săcele R.A., dupa data de 01.09.2016 . 
             Art. 4.  Valoarea transportului de la locul de încărcare - platforma primară situată la marginea drumului 
forestier,  până la domiciliul beneficiarilor este de 5.640,00 lei,  fără T.V.A. (188 mst x 30 lei / mst, fără T.V.A.) şi va fi 
suportată din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 
             Art. 5.  Primarul Municipiului Sacele 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 
        BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată: 16 voturi pentru,  - împotrivă, -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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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 
-  2  ex. Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 
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