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. 62 din 23.05.2018

- privind aprobarea achiziționării, de principiu, a unui imobil teren, în zona ,,Urlătoarea”,
pentru realizarea unei parcări
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.05.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
întocmit de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi
nr. 3;
Luând în considerare prevederile din Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Vama
Buzăului pentru perioada 2016 – 2021 referitoare la dezvoltarea turismului din localitate;
Având în vedere faptul că ,,Valea Urlătoarea” este inclusă în aria de protecție SIT Natura 2000
Ciucaș, cod ROSCI0038, precum și măsurile necesare de restricționare a accesului auto în zona
turistică ,,Valea Urlătoarea”;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” și ale art. 123, alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă achiziţionarea, de principiu, de către Comuna Vama Buzăului a unui imobil
teren, în imediata proximitate a ,,Văii Urlătoarea”, pentru construirea și amenajarea unei parcări auto
pe acesta.
Art.2: Se împuternicește viceprimarul comunei Vama Buzăului în a identifica potențiale
terenuri care să corespundă scopului prevăzut la alin. (1), precum și în a efectua procedurile
premergătoare achiziționării unui asemenea teren.
Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului 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, prefectului judeţului
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ

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

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

