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. 26 din 29.03.2012
-

privind aprobarea abrogărilor intervenite în inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2012;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, referatul compartimentului de
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama
Buzăului;
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunelor, oraşelor, minicipiilor şi judeţelor, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4),
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii, coroborate cu
prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 abrogările intervenite în inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public
al comunei Vama Buzăului, întocmit de Comisia specială şi atestat prin H.G. nr.972/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama Buzăului, astfel:
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Denumirea
bunului

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elemente de identificare

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

0
110

1
1.6.4.

2
3
Clădire anexă Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr.
( Remiză PSI ) 426 , lângă DJ 103 A , în imediata apropiere a
sediului Primăriei ; S= 50 mp; constr. din
cărămidă , pe fundaţie joasă de beton , acoperită
cu ţiglă, cu 1 nivel ( parter) , compusă din :2
încăperi; teren aferent construcţiei : S= 50 mp ;
teren curte ; CF 2752 B. Ard. , topo 3660.

4
1965

-lei5
4,087

111

1.6.2.

Cămin anexa
Primăriei

Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr.
426, lângă DJ 103 A, în imediata propiere a
sediului Primăriei , lângă Remiza PSI; S = 115
mp; constr. din cărămidă, pe fundaţie joasă de
beton, acoperită cu ţiglă, compusă din : 3 încăperi
; teren aferent construcţiei ; S= 115 mp.; teren
curte ; CF 2752 B. Ard. , topo 3660.

1965

8,078

114

1.6.2.

Canton
Pastoral

1993

904,10

115

1.2.2.

Situată în satul Buzăiel , nr. 867 B , învecinat cu
proprietăţile loc. Drăghici Ioan – Dumitru şi
Boriceanu C-tin ;S = 60 mp ; constr. din lemn ,
pe fundaţie de beton , acoperită cu ţiglă , cu 1
nivel ( parter ); compusă din 3 încăperi ; teren
aferent construcţiei şi curte ; S = 250 mp ; CF
295 B. Ard. , topo 3333.
Adăposturi
Situate pe trupurile de păşune comunală , în
pentru animale extravilanul localităţii , în punctele “ Paeju “ , “
Ciclău “ , “ Plaiul Urlătorii “ ; S totală = 950 mp;

1970-1996

8.888,54

2

Anul
dobândirii
sau, după
caz, anul
dării în
folosinţă

Valoarea
de
inventar

Denumire
act
proprietate
sau alte
acte
doveditoare

Motivul abrogării

6
Propr.
Publică a
com. , în
adm.
Primăriei ,
cf.
p.v.invent./
1965
Propr.
Publică a
com. , în
adm.
Primăriei ,
cf.
p.v.invent./
1965
Propr.
Publică a
com. , în
adm.
Primăriei ,
cf.
p.v./1983
Propr.
Publică a
com. , în

7
Demolată conform
H.C.L.nr.28/31.03.2009
şi autorizaţiei de
demolare
nr.2/24.06.2009.

Demolată conform
H.C.L.nr.28/31.03.2009
şi autorizaţiei de
demolare
nr.2/24.06.2009.

Transferat Parohiei
Creştin – Ortodoxe
Buzăiel.

Bunuri aflate într-o
stare avansată de
degradare şi care au fost

constr. uşoare din lemn, pe fundaţie de piatră,
acoperită cu plăci de azbociment.

116

1.2.8.

Adăpători
Situate pe trupurile de păşune comunală , în
pentru animale extravilanul localităţii , în punctele “ Paeju “ , “
Ciclău “, “ Ţâlfă – Mânecel “ , “ Beldy – Plai “ ,
“ Plaiul Urlătorii “, “ Seciu” ; constr. mici, sub
formă de jgheaburi , din beton, în apropierea unor
surse de apă ( izvoare ), prevăzute cu conducte de
mică lungime , pt. aducţiunea apei la jgheaburi ;
10 buc. adăpători; S totală = 78 m.p.

120

Rame pt.
depozitare
deşeuri
menajere

122

Monument
funerar

În numar de 8 , situate pe raza comunei, în
următoarele puncte:
Sat Acriş, zona Balastieră ; S = 1000 mp ;
Sat Vama Buzăului , zona Prund ; S = 1000 mp ;
Sat Vama Buzăului, zona Găitan ; S = 2000 mp;
Sat Vama Buzăului, zona Neagoe ; S = 500 mp;
Sat Vama Buzăului , zona Cozma ; S = 1000 mp ;
Sat Vama Buzăului , zona “ La capătul satului “ ;
S = 300 mp ;
Sat Dălghiu, zona Părăul Crucii ; S = 500 mp;
Sat Buzăiel , zona “ Strâmba” ; S = 1000 mp. S =
7.300 mp.
Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , lângă
DJ 103A , în apropierea proprietăţii loc. Neagoe
Gh. Nr. 673 ; Cruce monumentală din piatră
mozaicată, cu inscripţii date erou în primul război
mondial, Ştefan Velea.

3

adm.
Primăriei ,
cf. p.v.

1972-1997

522,87

Propr.
Publică a
com. , în
adm.
Primăriei ,
cf. p.v.

1993

146

Propr.
publică a
com. Cf.
Hot.
nr.4/1993 a
c.l.

1919

-

Propr.
Publică a
com.

transferate Asociaţiei
“Valea ZimbrilorVama Buzăului”, al
cărei membru fondator
este şi comuna Vama
Buzăului.
Bunuri aflate într-o
stare avansată de
degradare şi care au fost
transferate Asociaţiei
“Valea ZimbrilorVama Buzăului”, al
cărei membru fondator
este şi comuna Vama
Buzăului.
Desfiinţate conform
legislaţiei în vigoare.

Demolat

Art.2: Primarul comunei şi compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului 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 şi prefectului judeţului Braşov şi se
aduce la cunoştinţă publică.

Comisia de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Vama Buzăului constituită conform
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 / 25.02.2011:
Preşedinte: Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ
Membrii:

Adrian Constantin GĂITAN
Daniel Mirică
Cosmina – Georgeta ALDEA
Eduard – Ionel LUPU
Ştefan BUZEA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA

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