
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MANDRA

HOTĂRÂREA NR. 38 
din 30.08.2019

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de lemn de foc pentru lăcăşurile de cult din
Comuna Mândra

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
30.08.2019,

Analizind proiectul de hotarire, referatul de aprobare si raportul secretarului 
comunei nr. 4737/29.08.2019,

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului local al 
comunei Mândra,

Avînd în vedere cererile depuse de către Parohiile ortodoxe din Comuna Mândra,
Avînd în vedere prevederile art. 3, alin. 3 din O.G. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, art. 6 alin. 3 
-  5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică aprobat prin H.G. 715/2017

Vazand prevederile art. 129, alin. 2 lit. d, alin. 8 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul adminstrativ;

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aproba acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de lemn de foc din 
fondul forestier proprietate publică a Comunei Mândra, pentru încălzirea lăcaşurilor de 
cult din Comuna Mândra după cum urmează : Parohia Ortodoxă Mândra -  10 mc lemn de 
foc, Parohia Ortodoxă Ileni -  10 mc lemn de foc, Parohia Ortodoxă Rîuşor -  10 mc lemn 
de foc, Parohia Ortodoxă Toderiţa- 10 mc lemn de foc, Parohia Ortodoxă Ş ona- 10 mc 
lemn de foc.

Art.2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Preşedinte de şedinţă 
Boeriu Constantin -  G^briej

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. Primar;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.


