
   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. 17 din 17.02.2012 

- privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în 
proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” 
 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile raportului de expertiză întocmit de P.F.A. ing. Toma Oţelea şi înregistrat la 

primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 372/30.01.2012; 
Văzând cererea nr. 10/20.01.2012 a Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” prin care se solicită 

concesionarea unor suprafeţe de pajişti aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
Dispoziţia primarului comunei Vama Buzăului nr. 19/31.01.2012 privind cnstituirea comisiei de analiză a 
cererilor depuse pentru concesionarea unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată a Comunei Vama 
Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, precum şi procesul verbal nr. 
387/31.01.2012 întocmit de către comisia menţionată anterior; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 15, alin. (2) 
din Lega nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3) 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 concesionarea, prin atribuire directă, a unei suprafeţe de 1.667,3 ha păşune, situată în 

comuna Vama Buzăului şi aflată în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului”. 

 
Art.2: Se aprobă contractul de concesionare conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 
Art.3: Se aprobă redevenţa pentru contractul de concesionare menţionat la art. 2 în cuantum de 

218.000,00 lei/an. 
 
Art.4: Se aprobă durata contractului de concesionare pentru o perioadă de 10 ani.  
 

         Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vama Buzăului. 
 
         Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Asociaţiei 
,,Transhumanţa Vama Buzăului” şi se aduce la cunoştinţă publică. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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