R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 34 din 30.03.2018
-

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul compartimentului de specialitate, precum
și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2018;
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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov,
aflat în proprietatea privată a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului, în suprafaţă de 3700 m.p. (2000
m.p.+1700 m.p.), identificat potrivit Cărții Funciare nr. 101221 – Vama Buzăului, nr. cad./top. 101221 (2000 m.p.) și
Cărții Funciare nr. 101222 – Vama Buzăului, nr. cad./top. 101222 (1700 m.p.), liber de orice sarcini, în vederea şi pe
perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot ,,Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”.
Art.2: Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în
vigoare.
Art.3: Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, județul Brașov a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului
realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama Buzăului.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov, d-nei Aldea Cosmina Georgeta –
inspector cu atribuții privind patrimoniul și se aduce la cunoștință publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Viorel GAL

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

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

