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-  privind aprobarea introducerii unei acţiuni judecătoreşti împotriva numitului Zaharie Victor 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Luând în considerare numeroasele sesizări formulate către Primăria comunei Vama Buzăului de către 

numita Drăghici Elena, prin avocat Niculae Vasilescu, referitoare la faptul că numitul Zaharie Victor a ocupat 
în mod abuziv un drum public, în speţă ,,Uliţa la Drăghici”, numeroasele deplasări ale comisiei constituite 
prin Dispoziţie a Primarului comunei Vama Buzăului la faţa locului, notificările formulate către numitul 
Zaharie Victor prin care Primăria comunei Vama Buzăului îi punea acestuia în vedere să elibereze drumul din 
zonă, drum care face parte din domeniul public al comunei Vama Buzăului, precum şi faptul că toate aceste 
notificări au rămas fără nici un rezultat, în sensul că numitul Zaharie Victor nu a eliberat drumul public; 

Cunoscând prevederile H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, 
precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov; 

În baza prevederilor 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) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă introducerea unei acţiuni judecătoreşti de către Comuna Vama Buzăului, împotriva 
numitului Zaharie Victor, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriş, nr. 15, judeţ Braşov, în scopul 
obţinerii unei hotărâri judecătoreşti prin care acesta din urmă să fie obligat să elibereze drumul ,,Uliţa la 
Drăghici”, proprietate publică a Comunei Vama Buzăului. 

 
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae şi 

compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, să 
semneze acţiunea judecătorească menţionată la art. 1. 
 

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 şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     Vasile IONESCU                                                Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
 
 

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


