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    HOTĂRÂREA 
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- privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 250.163,00 m.p., situat în comuna 

Vama Buzăului,  judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100129 Vama Buzăului,  
nr. cad./topo. 100129, în 4 loturi 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.01.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând adresa provenită de la S.C. Dălghiaș Development S.R.L. și înregistrată la Primăria 

comunei Vama Buzăului cu nr. 175/21.01.2016, precum și documentaţia cadastrală întocmită de către 
P.F.A. ing. Preduş Ion și referatul de admitere emis de către O.C.P.I. Brașov, ca urmare a soluționării 
cererii nr. 134839/18.12.2015; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 250.163,00 m.p., situat în comuna Vama 
Buzăului,  judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100129 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100129, în 4 loturi, după 
cum urmează: 

 Lot 1 – în suprafaţă de 1.373,00 m.p., nr. cad/topo. 101012; 
 Lot 2 – în suprafaţă de 29.014,00 m.p., nr. cad/topo. 101013; 
 Lot 3 – în suprafaţă de 7.734,00 m.p., nr. cad/topo. 101014; 
 Lot 4 – în suprafaţă de 212.042,00 m.p., nr. cad/topo. 101015. 

 
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae să 

semneze documentaţia de dezmembrare, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

 Art.3: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Constantin Sebastian BULARCA                           Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


