ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 178 din data de 06.07.2020
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere,
transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara
fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a
Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia,
aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- referat de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
200/CLM/06.07.2020;
- raportul nr. 71.779 din 06.07.2020 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
- prevederile art. 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7)
lit. b) și i), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1.- Se aprobă modificarea și completarea art. 20 din Regulamentul privind
activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte
terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau
privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 aprilie 2018 , care va avea
următorul conținut :
”Art. 20. Valorificarea masei lemnoase, rezultate din activitățile de tăiere a
arborilor/arbuștilor din spațiile verzi amplasate în intravilanul Municipiului Buzău,
aparținând domeniului public al municipiului și care face obiectul predării pentru stocaj

temporar către SC Urbis Serv SRL, conform prezentului regulament, se realizează
astfel:
a) În vederea alocării lemnului de foc către persoane defavorizate, sub formă de
ajutor social, în baza cererilor cetățenilor aprobate de către Direcția de Asistență
Socială Buzău, potrivit prevederilor legale, în limita a maxim 2 mc/persoană/an.
Pentru operarea de către SC URBIS SERV SRL în Registrul de evidență a
intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase a ieșirilor de material lemnos, precum si
de emitere a avizelor de transport, Directia de Asistență Socială Buzau va
transmite către SC URBIS SERV SRL cererile aprobate pentru ajutor social cu
lemne de foc precum și datele de identificare ale persoanelor care beneficiază de
acest ajutor: nume, prenume, adresa de domiciliu.
b) În cazul în care cantitatea de lemne de foc rezultată din activitățile de tăiere a
arborilor/arbuștilor din spațiile verzi amplasate în intravilanul Municipiului Buzau
depășește necesarul alocării ca ajutor social, aceste cantități vor fi comercializate
ca lemn de foc, către SC URBIS SERV SRL pentru uzul propriu, la prețul de
vânzare directă a materialului lemnos practicat de către Ocolul Silvic Buzau, cu
loc de livrare depozit, afișat pe site-ul Direcției Silvice Buzau pentru categoria de
lemne de foc.
c) În cazul în care cantitatea de lemne de foc rezultată din activitățile de tăiere a
arborilor/arbustilor din spațiile verzi amplasate în intravilanul Municipiului Buzau,
depașește necesarul alocării ca ajutor social și pentru uzul propriu al SC Urbis
Serv SRL, aceste cantități vor fi comercializate ca lemn de foc, catre terți
(persoane fizice sau juridice) pe baza unei solicitări scrise, la prețul de vânzare
directă a materialului lemnos practicat de către Ocolul Silvic Buzau, cu loc de
livrare depozit, afișat pe site-ul Directiei Silvice Buzau pentru categoria de lemne
de foc.
Toate operațiunile de intrare/ ieșire material lemnos din platforma de stocare
administrată de SC Urbis Serv SRL, vor fi înscrise in Registrul de evidență a intrărilorieșirilor de materiale lemnoase”.
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției
de Asistență Socială și S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 200/CLM/06.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind
activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte
terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau
privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia,
aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018
Dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi au un rol important atât pentru
protejarea mediului, cât şi în vederea menţinerii unui echilibru între natură şi
dezvoltarea socio-economică, crearea unui peisaj urban coerent, a unui cadru
ambiental, mediu de viaţă sănătos şi plăcut oamenilor care locuiesc în zonele
urbane, cu beneficii reale pentru oraş şi pentru locuitorii săi.
Conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, actualizată, întreţinerea spaţiilor
verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora.
Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile
privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor
şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării
fitosanitare precare.
Ținând cont de cele mai sus menționate prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 96/26.04.2018 a fost aprobat Regulamentul privind activităţile
de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri
din afara fondului forestier naţional situate pe terenuri proprietate publică sau privată
a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia.
Conform art. 20 din acest Regulament valorificarea masei lemnoase, rezultate
din activităţile de tăiere a arborilor/arbuştilor din spaţiile verzi amplasate în intravilan
pe terenurile aparţinând domeniului public al Municipiului Buzau, se realizează în
vederea îndeplinirii unor necesităţi sociale ale comunităţii constând în alocarea
necesarului de material lemnos (lemn de foc) prin SC URBIS SERV SRL, pe baza
documentelor emise de Serviciul Public de Asistenţă Socială Buzau , pentru
persoanele defavorizate de pe teritoriul Municipiului Buzau, potrivit prevederilor
legale.
În cazul în care cantitatea de lemne de foc rezultată din activitățile de tăiere a
arborilor/arbuștilor din spațiile verzi amplasate în intravilanul Municipiului Buzau
depășește necesarul alocării ca ajutor social, propunem ca
aceste cantități să fie comercializate ca lemn de foc, către SC URBIS SERV SRL
pentru uzul propriu, iar surplusul, dacă va fi cazul, să fie comercializat ca lemn de foc,
catre terți (persoane fizice sau juridice) pe baza unei solicitări scrise, la prețul de
vânzare directă a materialului lemnos practicat de către Ocolul Silvic Buzau, cu loc de
livrare depozit, afișat pe site-ul Directiei Silvice Buzau pentru categoria de lemne de
foc.

În sensul celor menționate mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre
cu caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

PR I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Direcția TehnicăNr. 71.779/06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind
activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte
terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau
privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia,
aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

Plecând de la importanţa dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi în protejarea
mediului înconjurător, cât şi pentru crearea unui peisaj urban coerent și a unui mediu
de viaţă sănătos şi plăcut oamenilor care locuiesc în zonele urbane, este necesar ca
autoritatea publică locală să acorde o mai mare atenţie acestora .
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, actualizată,
proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind
siguranța persoanelor care pot fi afectate de rupturile și desprinderile arborilor și
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării
fitosanitare precare.
Ţinând cont de faptul că activitățile de tăiere, transport și valorificarea lemnului
rezultat trebuie executate într-un cadru legal și în baza deciziilor luate la nivelul unei
Comisii de analiză din care să facă parte reprezentanți ai Primăriei Municipiului
Buzău, ai Agenției pentru Protecția Mediului Buzău și ai Direcției Silvice Buzău, prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/26.04.2018 a fost aprobat
Regulamentul privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat
din spaţiile verzi şi alte terenuri din afara fondului forestier naţional situate pe terenuri
proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia.
Conform art. 20 din acest Regulament valorificarea masei lemnoase, rezultate
din activităţile de tăiere a arborilor/arbuştilor din spaţiile verzi amplasate în intravilan
pe terenurile aparţinând domeniului public al Municipiului Buzau, se realizează în
vederea îndeplinirii unor necesităţi sociale ale comunităţii constând în alocarea
necesarului de material lemnos (lemn de foc) prin SC URBIS SERV SRL, pe baza
documentelor emise de Serviciul Public de Asistenţă Socială Buzau , pentru
persoanele defavorizate de pe teritoriul Municipiului Buzau, potrivit prevederilor
legale.
În cazul în care cantitatea de lemne de foc rezultată din activitățile de tăiere a
arborilor/arbuștilor din spațiile verzi amplasate în intravilanul Municipiului Buzau
depășește necesarul alocării ca ajutor social, propunem ca
aceste cantități să fie comercializate ca lemn de foc, către SC URBIS SERV SRL
pentru uzul propriu, iar surplusul, dacă va fi cazul, să fie comercializat ca lemn de foc,
catre terți (persoane fizice sau juridice) pe baza unei solicitări scrise, la prețul de
vânzare directă a materialului lemnos practicat de către Ocolul Silvic Buzau, cu loc de
livrare depozit, afișat pe site-ul Directiei Silvice Buzau pentru categoria de lemne de
foc.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

Director Executiv,
Ileana Bănucu

