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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind acordarea anuală, în mod gratuit, a câte 6 mc lemn pentru încălzirea  locuinței, precum și acordarea a câte 

10 mc lemn pentru construcții, o singură dată in timpul activității, fără drept de comercializare, pentru salariații cu o 
activitate continuă de cel puțin 5 ani în cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 

 
 

                  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.03.2016, 
          Analizând adresa nr.1105/02.03.2016  a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A, înregistrată la 

PrimăriaMunicipiului Săcele sub nr.8383/14.03.2016,   prin care solicită emiterea unei hotărâri de către Consiliul 
Local al Municipiului Săcele privind acordarea anuală, în mod gratuit, a câte 6 mc lemn pentru încălzire locuinței și, 
respectiv acordarea  a 10 mc lemn pentru construcții, o singură dată în timpul activității, pentru salariații cu o 
activitatea continuă de cel putin 5 ani în cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  precum și Hotărârea 
Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. nr. 2 din 29.02.2016; 
            Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 8383/02.03.2016 al Serviciului Fond funciar, Registrul agricol, 
Cadastru  ; 
 Văzând amendamentul formulat, în sensul  modificării art. 1 și împărțirii acestuia în două articole disticte și 
adoptat cu 11 voturi pentru, 4 abțineri;                                                             
           Având în vedere prevederile art. 33, art. 34 din O.U.G. nr. 59 din 2000 privind Statutul personalului silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art. 159 lit.  a) din Contractului Colectiv de Muncă în vigoare al salariaților 
din cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.;  
           În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(1), alin. (9);  art. 43 alin. (1);  art. 45 alin. (1); 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 aprobă acordarea anuală, în mod gratuit, a câte 6 mc lemn pentru încălzirea locuinței, fără drept de 
comercializare, pentru salariații din cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele - R.A. 
 
         Art.2. Se aprobă acordarea  a câte 10 mc lemn pentru construcții, o singură dată în timpul activitatii, fără drept de 
comercializare, pentru salariații cu o activitatea continuă de cel putin 5 ani în cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Săcele - R.A. 
 
          Art.3.  Predarea materialului lemnos în cauzã cãtre salariați, se efectueazã loco, drum auto forestier, situat pe raza 
Regiei Publice Locale a Pãdurilor Sãcele -  R.A. 
 
           Art.3. Odata cu adoptarea prezentei hotarari, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. 
 
          Art.4. Regia Publica Locala a Pãdurilor 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:  11  voturi pentru,   - împotrivă,  - 4 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:15 (la momentul votului) 
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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 
- 1 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol 
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