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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 65 din 25.07.2019

-

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil aflat în proprietatea publică a
Comunei Vama Buzăului, în vederea înființării sediului Postului de Jandarmi Montan Vama
Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.07.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș
Tiberiu Nicolae, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor
de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând adresa nr. 1410936/2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Nicolae Titulescu”
Brașov, adresă înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3994/2019;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 64/25.07.2019
privind aprobarea schimbării denumirii unor imobile – clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama
Buzăului;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
Cunoscând prevederile O.M.A.I. nr. I/1858 din 15.07.2019 privind înființarea, începând cu data
de 01.08.2019, a Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită a imobilului – clădire denumit ,,Post de Jandarmi
Montan Vama Buzăului”, înscris în domeniul public al Comunei Vama Buzăului la poziția 107, situat în
comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 378, județul Brașov, începând cu data de 01.08.2019.
Art.2: a) Se aprobă efectuarea lucrărilor de amenajare a imobilului clădire menționat la art. 1
(conform adresei nr. 1410936/2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Nicolae Titulescu” Brașov),
inclusiv dotarea acestuia cu mobilier și centrală termică.
b) Lucrările și dotările menționate la lit. ,,a” vor fi atribuite prin procedura achiziției
directe și vor fi achitate din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului aferent
anului 2019, în limita sumei de 110.000 lei.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama
Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA
- 13 consilieri în funcţie;
- 11 consilieri prezenţi;
- 11 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

