R O M Â N I A
J U D E Ţ U L B R A Ş O V
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI

HOTĂRÂREA
-

nr. 35 din 29.11.2012
privind aprobarea însuşirii documentaţiei tehnice de actualizare a Anexei 16 la Decizia nr.
275/1991 privind reformularea şi completarea Deciziei nr. 202/1991 a Prefecturii Judeţului
Braşov, privind restituirea unor terenuri în vederea stabilirii izlazurilor comunale

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2012;
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;
Văzând documentaţia tehnică de identificare a terenului ce constituie izlazul comunal al localităţii Vama
Buzăului – proprietate privată, ce a fost aprobat în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, prin Decizia nr.
202/1991 a Prefecturii Judeţului Braşov, modificată şi completată ulterior prin Decizia nr. 275/1991, precum şi
procesele verbale de împroprietărire a comunei Vama Buzăului din 12 Mai 1930, 23 Mai 1930, 6 Aprilie 1935,
Hotărârea nr. 404/28.03.1930 a Comisiunii Judeţene de expropriere şi împroprietărire Braşov, Dispozitivul de
parcelare din 04 Iulie 1934, procesul verbal din 28 Mai 1938 şi MUF Buzăul Ardelean 1948;
Constatând existenţa unor diferenţe în plus, care au fost omise de la validarea iniţială, dar care fac parte
din izlazul comunal, aşa cum a fost el identificat prin lucrarea tehnică întocmită de către Andrieş Radu –
persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), litera ,,c” şi alin. (4), lit. ,,d” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale şi ale Legii cadastrului
şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare şi completare a Anexei nr. 16
aprobată prin Decizia nr. 202/1991 a Prefecturii Judeţului Braşov, modificată şi completată ulterior
prin Decizia nr. 275/1991 privind restituirea unor terenuri în vederea stabilirii izlazurilor comunale;
Art.2: Lucrarea menţionată la art. 1 a fost întocmită de către Andrieş Radu – persoană fizică
autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie, fiind anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre iar suprafeţele pe trupuri de păşune sunt următoarele:
- Beldiplai, Părăul Ursului, Părăul Ilca ---------------------------------------------------- 741,40 ha
- Mânecel -------------------------------------------------------------------------------------- 33,20 ha
- Părăul Crucii --------------------------------------------------------------------------------- 28,30 ha
- Tătaru ----------------------------------------------------------------------------------------- 117,60 ha
- Urlătoarea ------------------------------------------------------------------------------------ 5,57 ha
- Valea Sasului -------------------------------------------------------------------------------- 64,00 ha
- Strâmba --------------------------------------------------------------------------------------- 1,30 ha
- Paieju, Valea Borcii ------------------------------------------------------------------------- 643,67 ha
- Dealul Cucului ------------------------------------------------------------------------------- 25,00 ha
- Dălghiaş -------------------------------------------------------------------------------------- 60,00 ha
- Lunca Corbului ------------------------------------------------------------------------------ 101,28 ha
- Dobromir, Colţii Mici, Seciu, Piatra de var, Plaiul Urlătorii ------------------------- 910,92 ha
- Buzăul Mic ---------------------------------------------------------------------------------- 89,60 ha;
Art.3: Primarul 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,
Constantin Sebastian BULARCA

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

