
 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. 103 din 29.09.2017 

 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la contractul de asociere în participaţiune nr. 
4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi  

S.C. Dălghiaş Development S.R.L. 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 96/10.12.2010 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

privind aprobarea asocierii în participaţiune a Comunei Vama Buzăului cu  S.C. Dălghiaş Development 
S.R.L.,  în vederea  realizării unui “Complex eco-turistic montan Valley 21 – Vama Buzăului”, precum și 
prevederile contractului de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama 
Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.; 

Văzând solicitarea provenită de la S.C. Dălghiaș Development S.R.L. și înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 4560/20.09.2017, raportul de evaluare nr. 23/2017 întocmit de P.F.A. ing. 
Toma Oțelea, procesele verbale din data de 22.09.2017 și din data de 28.09.2017 încheiate de comisia de 
negociere a contractului de asociere în participaţiune, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului nr. 13/05.03.2010 și luând în considerare dezbaterile din plenul ședinței; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 10 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 2 la contractul de asociere în participaţiune nr. 

4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L., conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, S.C. 
Dălghiaș Development S.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Dorin DRĂGAN                                      Avizează pentru legalitate, 
                                SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 10 voturi ,,pentru”; 
- 0 voturi ,,împotrivă”; 
- 2 ,,abțineri”. 


