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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind constituirea  fondului de accesibilizare a pădurilor 

 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, 
 Analizând adresa Regiei Publice a Pădurilor Săcele R.A. nr. 218/18.01.2016, înregistrată la Primăria 
Municipiului Săcele, sub numărul 1991/19.01.2016,  prin care se solicit  aprobarea în Consiliul Local a 
propunerii de constituire a  fondului de accesibilizare a pădurilor în procent de 10% din valoarea masei 
lemnoase vândute și încasate, în condițiile legii, provenite din produse principale și accidentale I ; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 2446/21.01.2016  al Serviciului Fond funciar, Registrul 
agricol, Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1/15.01.2016 a 
Consiliului de Administratie al R.P.L.P. Săcele R.A.; 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a);  art. 45 alin. (3);  art. 
61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 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 constituie  fondul de accesibilizare a padurilor în procent de 10% din valoarea masei 
lemnoase vândute și încasate, în condițiile legii, provenite din produse principale și accidentale I. 
         Art.2. Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A. răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19  voturi pentru,   - împotrivă,  -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
 
 
 
 
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  Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 

mailto:prim%C4%83ria@municipiulsacele.ro

	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL

