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                                                                     nr. 5 din 27.01.2017 
 

- privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, referatul compartimentului de 

specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând prevederile H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama 

Buzăului;  

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunelor, oraşelor, minicipiilor şi judeţelor, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii, coroborate cu 

prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1: Se aprobă modificările inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al 
comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2016, cu modificările intervenite în structura acestuia, 
întocmit de Comisia specială constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
nr. 9 din 25.02.2011, astfel: 

a) Modificările intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al 
comunei Vama Buzăului:
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•  la secţiunea I “BUNURI IMOBILE ” se modifică următoarele poziţii : 
  -  la poziţia 33, coloana 1 va avea următorul cuprins :”1.3.7.2”; coloana 4 va avea următorul 
cuprins :” Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic; din DC 49A ( fam. Popescu Ioan , nr. 285), până la 
fam. Bularca Gheorghe, nr.288A și lateral până la fam. Hosu Gheorghe, nr. 287C și cu 
îmbrăcăminte macadam de la fam. Bularca Gheorghe, nr.288A până la punctul “Grădiniţa cu brazi“ 
și lateral de la fam. Hosu Gheorghe, nr. 287C până la fam. Muntean Gheorghe Ioan, nr.282A; L = 
1190 ml, l = 8 ml; poduri –podeţe = 8 ml”; coloana 5 va avea următorul cuprins :”184.020,64”; 
coloana 6 va avea următorul cuprins :” Proprietate publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 
rep.  și proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.5148/29.10.2015. și 
nr.3453/09.09.2016”; 
  -  la poziţia 64, coloana 1 va avea următorul cuprins :”1.3.7.2”; coloana 4 va avea următorul 
cuprins :” Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic; din uliţa “Vama de Sus” (fam. Muntean M. Ioan, nr. 
594), la pod, paralel cu albia râului Buzău până la fam Mariș Ioan, nr. 630 și cu îmbrăcăminte 
macadam de la fam. Mariș ioan, nr. 630 pe lângă fam. Stelea Gheorghe, nr. 632, până la păşune(în 
stânga peste apa râului Buzău, legătură cu DC49A); L = 1460 ml , l = 8 ml ; poduri = 20 ml; podeţe 
= 4 ml. ”; coloana 5 va avea următorul cuprins :”390.261,56”; coloana 6 va avea următorul cuprins : 
” Proprietate publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și proceselor verbale de recepție 
la terminarea lucrărilor nr.5148/29.10.2015 și nr.3453/09.09.2016”; 
  -  la poziţia 81, coloana 1 va avea următorul cuprins :”1.3.7.2”; coloana 4 va avea următorul 
cuprins :” Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic ; din DC 49A , fam. Bularca , nr. 325, km.0 până la 
km.7,300 și cu îmbrăcăminte macadam de la km.7,300 până la punctul “Cremenea” ( fam. Budilean 
, nr. 878 ); L = 9000 ml , l = 12 ml ; poduri= 77 ml ; ( la km. 0+550; km. 7+550; km. 8+200; 
km.0+900); podeţe = 30 ml ; CF 295 topo 3333/33”; coloana 5 va avea următorul cuprins 
:”4.882.760,27”; coloana 6 va avea următorul cuprins : ” Propr.publică a com. Conf. art. 8 lit. “c” 
din OG. 43/97 rep. și proceselor verbale de recepție parțială nr.3076/27.09.2011; 
nr.3690/24.11.2011 și proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.3836/17.07.2015,  
nr.2492/16.06.2016 și nr.2493/16.06.2016”; 
  -  la poziția 136, coloana 1 va avea următorul cuprins:” 1.3.7.2”; coloana 4 va avea următorul 
cuprins :” Drum asfaltat, traseul drumului : Dălghiu – Vama Buzăului – Acriş – limita jud. Covasna, 
pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzăului, poziţia kilometrică ( origine-destinaţie) : 0 + 
000-9 + 500, lungimea 9,550 km, provine din DJ 103 A (km38 + 500 – 48 + 050).Accesorii: 
trotuare L=3.741 ml, borne kilometrice 10 buc., parapet metalic semigreu L=520 ml. ”;  
 coloana 5 va avea următorul cuprins :”20.033.439,05”; coloana 6 va avea următorul cuprins :     
 ” Proprietate publică a comunei Vama Buzăului conform H.G. nr. 1.063 din 23.09.2009, procesului 
verbal de recepție finală nr.3314/14.11.2012, procesului verbal de recepție la teminarea lucrărilor 
nr.2249/24.07.2012, procesului verbal de recepție la teminarea lucrărilor nr.5147/29.10.2015, 
procesului verbal de recepție la teminarea lucrărilor nr.1934/06.05.2016, procesului verbal de 
recepție la teminarea lucrărilor nr.2949/26.07.2016 și procesului verbal de recepție la teminarea 
lucrărilor nr.2451/14.06.2016”; 
 
  Art.2:  Bunurile care alcătuiesc domeniului public al comunei Vama Buzăului nu fac 
obiectul legilor fondului funciar, nu sunt în litigiu şi nu sunt grevate de sarcini. 
 

Art.3: Primarul comunei şi compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
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            Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului 
judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
 
Comisia de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc  
domeniul public al comunei Vama Buzăului constituită conform  
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 / 25.02.2011: 
 
Preşedinte: Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 
 
Membrii:      Adrian Constantin GĂITAN 
 

          Daniel Mirică 
 
                     Cosmina – Georgeta ALDEA 
 
           Eduard – Ionel LUPU 
 
           Ştefan BUZEA  
  
 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    
            Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                   Avizează pentru legalitate, 
                                                                             SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 

                                                                    Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 

 


