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- privind aprobarea achiziționării unor imobile teren, în zona ,,Urlătoarea” 

 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.06.2020; 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare 

al acestui proiect de hotărâre, raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

 Luând în considerare prevederile din Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Vama Buzăului pentru 

perioada 2016 – 2021 referitoare la dezvoltarea turismului din localitate; 

 Având în vedere faptul că ,,Valea Urlătoarea” este inclusă în aria de protecție SIT Natura 2000 Ciucaș, cod 

ROSCI0038, precum și măsurile necesare de restricționare a accesului auto în zona turistică ,,Valea Urlătoarea”; 

 Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 54 din 29.11.2018 - 

privind aprobarea achiziționării unui imobil teren, în zona ,,Urlătoarea”, pentru realizarea unei parcări și ținând 

cont de faptul că imobilele teren ce urmează a fi achiziționate se învecinează cu imobilul teren achiziționat în 

baza prevederilor acestei hotărâri; 

 Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă achiziţionarea de către Comuna Vama Buzăului a unor imobile teren situate în comuna 

Vama Buzăului, la intrare pe ,,Valea Urlătoarea” (partea stângă), astfel: 

• Imobil teren în suprafață de 425 m.p., identificat prin parcela P-2378/9, de la Guraliuc Elena și 

Horvat Georgeta; 

• Imobil teren în suprafață de 192 m.p., identificat prin parcela P-2378/10/1 și parcela P 2378/8/10/2, 

de la moștenitorii lui Gociman Aurel (Gociman Nicolae Claudiu, Gociman Aurelian Constantin și 

Borcea Liliana Maria).       

Art.2: Se aprobă finanțarea achiziției menționate la art. 1 din bugetul local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Vama Buzăului aferent anului 2020, prețul imobilelor teren descrise la art. 1 fiind echvalentul în lei a 

6,63 euro/m.p..  

Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 

Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, persoanelor menționate la 

art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică. 

  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 

 

 
- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


