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. 31 din 30.03.2018
-

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

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul 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) și alin. (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 inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Vama
Buzăului la data de 31.12.2017, cu modificările şi completările intervenite în structura acestuia,
întocmit de Comisia specială constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
nr. 9 din 25.02.2011, conform anexei.

1

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
nr. 31/30.03.2018 - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Vama Buzăului

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

0
1

1
1.3.7.1.

2
Uliţa “La Iagăreşti “

2

1.3.7.1.

Uliţa “La Bran “

3

1.3.7.1.

Uliţa “La Drăghici “

4

1.3.7.1.

Uliţa “La Burtea “

5

1.3.7.1.

Uliţa “La Bărăgan“

6

1.3.7.1.

Uliţa “La Balastieră “

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elemente de identificare

3
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă
fam. Iagăr Ioan, nr. 9 şi fam. Iagăr Victor , nr. 5, până
la râul Buzău; L= 700 ml, l = 8 ml; poduri- podeţe 6ml;
CF 366, topo 3153
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, până la
fam. Bran Stelea nr. 11, L = 250 ml, l = 8 ml; poduripodeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, până la
fam. Drăghici Gheorghe, nr. 14;
L = 70 ml, l = 4 ml; poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă
fam. Burtea Victor, nr. 20, până la râul Buzău; L= 450
ml; l= 8 ml; poduri – podeţe;
CF 366, topo 3800/2/16/1/35.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă
fam. Drăgan I. D-tru, nr. 18, fam. Bărăgan Ioan, nr. 26,
şi fam. Darie Ştefan, nr. 26A, până la intersecţia cu
uliţa „La Hermeneni”; L=400 ml, l =8 ml;
poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat, din DC 49A, pe lângă
punctul de Balastieră şi fam. Filip A. Ioan, nr. 63, până
la râul Buzău; L = 410 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe;
CF 366, topo 3788/2/3/1/14.

2

Anul
dobândirii
sau, după
caz, anul
dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar

Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare

4
1921

5
36.750

6
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

13.125

1921

1.968

1921

22.312,5

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep

1921

9.450

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

21.525

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

-lei-

7

1.3.7.1.

Uliţa “Crivina Mică “

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din Uliţa „La
Balastieră”, pe lângă fam. Gociman Vasile, nr. 1, până
în Crivina Mică; L = 700 ml, l = 4 ml; poduri - podeţe
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A (fam.
Sandu Maria, nr. 74), până “La Cruce“ (fam. Tone Gh.
Gheorghe, nr. 147); L = 335 ml, l = 8 ml;
poduri – podeţe ; CF 366, topo 3787/2/12/4.

1921

18.375

8

1.3.7.1.

Uliţa “La Sandu “

9

1.3.7.1.

10

1921

160.204,50

Uliţa “Rohăneştilor – Ţâlfa
Înaltă“

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din punctul “La Cruce“
(fam. Tone Gh. Gheorghe, nr. 147) până la pășunea
comunei Vama Buzăului- Țâlfă;
L = 1450 ml , l = 8 ml ; poduri – podeţe= 6ml .

1921

125.731,32

1.3.7.1.

Uliţa “La Cruce“

Sat Acriş, de pământ stabilizat; de “La Cruce“ (fam.
Tone Gh. Gheorghe, nr. 147) până la intersecția cu
Ulița “La Bărăgan“;
L = 680 ml , l = 4 ml; poduri – podeţe; CF 366,
topo3787/2/12/65.

1921

263.793,19

11

1.3.7.1.

Uliţa “La Hermeneni“

1921

7.875

12

1.3.7.1.

Uliţa “ La Neagovici “

1921

14.437,5

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

13

1.3.7.1.

Uliţa „Scurtă”

1921

3.937,5

14

1.3.7.1.

Uliţa “Spre Părău“

1921

5.250

15

1.3.7.1.

Uliţa “La Filip“

1921

5.250

16

1.3.7.1.

Uliţa “Şcolii Acriș“

Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Hermenean
Gh. Horia, nr. 178, pe lângă fam. Filip Tudorel, nr. 170
până la limita cu Întorsura Buzăului, sat Brădet;
L = 730 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe = 2 ml.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Neagovici
Ioan, nr. 193, pe lângă fam. Luca Gheorghe, nr. 187,
până la pârâul Acriş; L = 237 ml, l = 8 ml;
poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Bularca
Elena, nr. 184, până la fam. Hermenean A. Constantin,
nr. 182; L= 75 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Hermenean
Gh. Horia, nr. 178, până la păşunea comunei “Mânecel“; L= 1000 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe .
Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Rohan
Constantin, nr. 203, până la fam. Filip Maria, nr. 197;
L = 100 ml, l = 8 ml; poduri –podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat, din punctul “La Cruce“
(fam. Tone Gh. Gheorghe, nr. 147) până la fam.
Comăniţă V. Ioan, nr. 106; L= 1010 ml, l = 8 ml;
poduri: L= 14 ml; l = 4,38 ml; Podeţe;

1921

531.915

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială

3

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială
nr.3705/25.11.2011;
nr.1936/21.06.2012.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială
nr.3705/25.11.2011;
nr.1936/21.06.2012.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială
nr.3705/25.11.2011;
nr.1936/21.06.2012.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

Cf 366, topo 3787/2/12/3/1 .
17

1.3.7.1.

Cale de acces
“Poteca Şcolii“

18

1.3.7.1.

Uliţa “La Murea“

19

1.3.7.1.

Uliţa “La Lazăr“

20

1.3.7.1.

Uliţa “ La Barbu “

21

1.3.7.1.

Uliţa “La Roşca”

22

1.3.7.1.

Uliţa principală a satului
Acriş

23

1.3.7.1.

Uliţa “La Ţigani“

24

1.3.7.1.

Uliţa “Dealul Cocoşului“

25

1.3.7.1.

Uliţa “Ţâlfei“

26

1.3.7.1.

Uliţa “Saivanului“

nr.3705/25.11.2011;
nr.1936/21.06.2012.
Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A , până la
Tohaneanu Constantin, nr. 137;
L= 362 ml, l = 1,50 ml;
CF 366 , topo 3787/2/12/76/1.
Sat Acriş , de pământ stabilizat ; din uliţa “Şcolii
Acriș“ până la fam. Neagovici Eugen, nr. 139; L = 150
ml, l = 8 ml; poduri – podeţe = 4 ml;
CF 366 , topo 3782 .

1921

3.167,5

1921

7.875

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa “Şcolii Acriș“
pe lângă fam. Lazăr Ioan, nr. 130, până la păşunea
comunei ,,Ţâlfă”; L= 980 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe
= 6 ml; CF 366 , topo 3781/2
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa “Şcolii Acriș“
până la fam. Coman Marius, nr. 114A; L = 360 ml, l =
8 ml; poduri – podeţe = 6 ml; CF 366, topo 3779.

1921

13.125

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

15.750

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa “La Barbu“
până la fam. Roşca Nicolae, nr. 117;
L = 75 ml, l = 8ml; poduri-podețe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A (fam.
Comăniţă Aurelia, nr. 101) până la capătul Acrişului,
fam. Lupoi Ioan, nr. 250; L = 1470 ml, l = 8 ml;
poduri: L = 14 ml, l = 4,65 ml; podeţe = 6 ml.

1921

3.937,5

1921

389.867,75

1921

13.125

1921

9.843,75

1921

30.118,7

1921

15.750

Propr. publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială
nr.3705/25.11.2011;
nr.1936/21.06.2012.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa principală a
satului Acriş, până la cătunul ţiganilor;
L = 350 ml, l = 8 ml; poduri- podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din Uliţa „La Ţigani”
pe deasupra cătunului ţiganilor până la pădure;
L = 973 ml, l = 4 ml; podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa principală a
satului Acriş, până la pădure în „Ţâlfă”;
L= 1250 ml, l = 4 ml; poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A,
traversează păşunea comunei “Lunca Corbului”, până
la râul Buzău; L= 373 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe;
CF 366, topo 3788/2/2.

4

27

1.3.7.1.

Uliţa “La Sporea“

Sat Acriş, de pământ stabilizat; de la fam. Pătrânjel
Viorel, nr. 212, pe vechea albie a pârâului Acriş, la
fam. Sporea Gheorghe, nr.210;
L = 70 ml, l = 4 ml; poduri-podeţe.

1921

1.837,5

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

28

1.3.7.1.

Uliţa „La Bulzu”

1921

3.937,5

29

1.3.7.1.

Uliţa “La Bularca“

1921

5.250

30

1.3.7.1.

Uliţa “La Drăgan “

1921

6.562,5

31

1.3.7.1.

Uliţa “La Genel“

Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa principală a
satului Acriş, până la Hermenean Gh. Florin, nr. 263;
L= 75 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe .
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa principală a
satului Acriş, până la Bularca I. Ioan, nr.272;
L = 100 ml, l = 8 ml; poduri- podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din uliţa principală a
satului Acriş, până la Drăgan Mircea, nr.274;
L = 125 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe.
Sat Acriş, de pământ stabilizat; din DC 49A, până la
Hermenean Eugen, nr. 281;
L = 216 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe.

1921

10.500

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

32

1.3.7.1.

Uliţa “Pe Prund “

33

1.3.7.2.

Uliţa “La Popescu “

34

1.3.7.1.

Uliţa “La Tinca“

35

1.3.7.1.

Uliţa “La Oprica“

36

1.3.7.1.

Uliţa “Sărmal“

37

1.3.7.1.

Uliţa „La Rica”

Satele VAMA BUZĂULUI şi DĂLGHIU
De pământ stabilizat; din DC 49A (punctul mecanizat
“Făbricuţă”), până la D.C. 49 – Buzăiel, la pod;
L = 1200 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe.
Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic; din DC 49A ( fam.
Popescu Ioan , nr. 285), până la fam. Bularca
Gheorghe, nr.288A și lateral până la fam. Hosu
Gheorghe, nr. 287C și cu îmbrăcăminte macadam de la
fam. Bularca Gheorghe, nr.288A până la punctul
“Grădiniţa cu brazi“ și lateral de la fam. Hosu
Gheorghe, nr. 287C până la fam. Muntean Gheorghe
Ioan, nr.282A; L = 1190 ml, l = 8 ml; poduri –podeţe =
8 ml
De pământ stabilizat; din uliţa “La Popescu” până la
fam. Sporea C-tin, nr.289;
L = 100 ml, l = 8 ml; poduri – podeţe .
De pământ stabilizat; din DC 49A (fam. Oagă
Alexandru, nr. 308), pe lângă fam. Forir Ioan, nr. 290,
până la păşunea Sărmal;
L = 1300 ml, l = 4 ml; poduri – podeţe = 17 ml.
De pământ stabilizat; de la fam. Oprica Ioan, nr. 307,
până la păşunea Sărmal;
L = 700 ml , l = 4 ml; poduri – podeţe = 3 ml.
De pământ stabilizat; de la fam. Oprica Ioan, nr. 307, la

5

1921

63.000

1921

184.020,64

1921

5.850

1921

68.250

1921

18.375

1921

7.875

Propr.publică a com. Conf. art.
8 lit. “c” din OG. 43/97 rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.5148/29.10.2015
și nr.3453/09.09.2016

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.

38

1.3.7.1.

Uliţa “Pe sub deal“

39

1.3.7.1.

Uliţa “Pe Deluţ“

40

1.3.7.1.

Uliţa “Pârâul Morii“

41

1.3.7.1.

Uliţa “ Stăvăreşti “

42

1.3.7.1.

Uliţa “ La Mariş “

43

1.3.7.1.

Uliţa “La Pescărie“

44

1.3.7.1.

Uliţa “La Drăgan“

45

1.3.7.1.

Uliţa “La Dispensar“

46

1.3.7.1.

Uliţa “La Milu”

47

1.3.7.1.

48

1.3.7.1.

fam. Sporea C-tin, nr. 289;
L = 300 ml, l = 4 ml; poduri- podeţe.
De pământ stabilizat; de la fam. Oprica Ioan, nr. 307,
până la Uliţa “Stăvăreşti” – grădina lui Baba
Alexandru, nr. 336;
L = 600 ml, l = 4 ml; poduri- podeţe.
De pământ stabilizat; de la Oprica Ioan, nr. 307, până
la Uliţa “Stăvăreşti” – fam. Mariş Gheorghe, nr. 347;
L = 1000 ml , l = 4 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “Pe Deluţ“ până la
punctul “Pârâul Morii“;
L= 550 ml, l = 4 ml; poduri – podeţe = 2 ml
De pământ stabilizat; din DC 49 A (fam. Baba
Alexandru, nr. 336) pe dealul Stăvăreşti până la
pădure;
L = 2000 ml, l = 8 ml ; poduri – podeţe = 6 ml.

1921

15.750

1921

26.250

1921

14.437,5

1921

1.050.000

1921

10.500

1921

21.000

1921

312.000

1921

43.214,75

De pământ stabilizat; din DC 49A ( fam. Milu
Gheorghe, nr. 392) pe lângă fam. Drăghici Ştefan, nr.
388, până la pădure;
L = 860 ml, l = 8 ml ; poduri-podeţe.

1921

21.000

Uliţa “Şcolii“

De pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă şcoala
generală, până la pădure; L=800 ml , l = 8 ml ; poduripodeţe = 4 ml.

1921

105.966,47

Uliţa “ La Roşeaţă “

De pământ stabilizat ; din uliţa “ Şcolii “ pe lângă fam.

1921

3.675

De pământ stabilizat; din uliţa “Stăvăreşti“ până la fam.
Mariş Vasile, nr. 346;
L = 200 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe = 2 ml.
De pământ stabilizat; din uliţa “Stăvăreşti“ până la
fosta pescărie;
L = 400 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe= 2 ml.
De pământ stabilizat; din DC 49A ( fam. Caplan
Rodica, nr. 363), până la pădure;
L = 1100 ml, l = 4 ml; poduri-podeţe = 6 ml.
De pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă
Dispensarul medical uman, până la fam. Oagă Aurelia;
L = 500 ml, l = 4 ml; poduri-podeţe .

6

art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.3438/21.11.2013
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.4242/16.10.2014
Propr.publică a com. Conf.

49

1.3.7.1.

Uliţa “ La Filip “

50

1.3.7.1.

Uliţa „Lui Virgil”

51

1.3.7.1.

Uliţa “La Ciobani“

52

1.3.7.1.

Uliţa “La Lina“

53

1.3.7.1.

Uliţa “La Ştefănică“

54

1.3.7.1.

Uliţa “La Iliescu”

55

1.3.7.1.

Uliţa “La Punte“

56

1.3.7.1.

Uliţa “Lângă apă“

57

1.3.7.1.

Uliţa “La Ţirmeş“

58

1.3.7.1.

Uliţa “La Cornea”

59

1.3.7.1.

Uliţa “Vitelor“

60

1.3.7.1.

Uliţa “La Moară “

Roşeaţă Gheorghe, nr. 420, până la pădure;
L = 420 ml , l = 8 ml; poduri – podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A (fam. Filip Ioan, nr.
432) pe lângă casa lui Filip Valeriu, nr. 421, până la
pădure;
L = 650 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe = 4 ml.
De pământ stabilizat; din uliţa “La Filip“ până la Uliţa
“La Roşeaţă”, nr. 420;
L = 70 ml , l = 4 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A (fam. Bordaş Doina,
nr. 440) pe lăngă fam. Ciobanu Eugen, nr.440, până la
pădure; L = 350 ml, l = 8 ml; poduri - podeţe = 2 ml.
De pământ stabilizat; din DC 49A (fam. Ardelean
Gheorghe, nr. 456);
L= 60 ml , l = 8 ml; poduri - podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A, fam. Tonie Iulian,
nr. 481, până la fam. Buzea C. Ştefan, nr.482; L = 60
ml, l = 8 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A, nr. 488 , până la
pădurea “Larma“;
L= 30ml , l = 6 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A (fam. Bordaş
Alexandru, nr. 491) peste râul Buzău ( punte) până la
uliţa “Peste apă”;
L = 80 ml, l = 6 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A (confluenţa râurilor
Buzău şi Dălghiu) pe lângă apa Dălghiu până la Uliţa
„La Cornea”;
L= 850 ml, l = 8 ml ; poduri-podeţe= 6 ml..
De pământ stabilizat ; din DC 49A ( fam. Ţirmeş
Gheorghe, nr. 550), pe lângă râul Dălghiu până la uliţa
“Lângă apă“;
L = 25 ml, l = 4 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A, pe lângă fam.
Cornea Eugen, nr. 515, până la fam. Gal Ioan, nr. 514
şi Uliţa „Lângă Apă”;
L = 75 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A ( fam. Chirilaş
Gheorghe, nr. 545) până la păşunea comunală;
L = 25 ml, l = 4 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “Vama de Sus”, peste

7

art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

34.125

1921

3.675

1921

18.375

1921

3.150

1921

2.100

1921

1.575

1921

225

1921

26.250

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

630

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

3.937,5

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

656,25

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

18.375

Propr.publică a com. Conf.

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

61

1.3.7.1.

Uliţa “La Buzea“

62

1.3.7.1.

Uliţa “Vama de Sus”

63

1.3.7.1.

Uliţa “Lângă Canton“

64

1.3.7.2.

Uliţa “Peste Râu“

65

1.3.7.1.

Uliţa “ La Sie “

66

1.3.7.1.

Uliţa “La Ionescu“

67

1.3.7.1.

Uliţa “La Nedelcu”

68

1.3.7.1.

Uliţa “La Baba“

69

1.3.7.1.

Intrare “La Pavel“

70

1.3.7.1.

Intrare “ La Drăgan “

râul Buzău, pe lângă Buzea Ghiţă, nr. 570 , până la
punctul “Gura Ogărcii“;
L = 350 ml, l = 8 ml; poduri = 10 ml; podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “La Moară“ (fam. Buzea
N. C-tin, nr. 569), până la fam. Burete Radu, nr. 568; L
= 40 ml , l = 4 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49A (la “Răspântie“),
până la intersecţia cu drumul forestier “Urlătoare”;
L = 2.500 ml, l = 8 ml; poduri= 8 ml; podeţe = 8 ml.

De pământ stabilizat; din uliţa “Vama de Sus“, pe
lângă Baba V. Ioan, nr. 580, până la râul Buzău;
L = 70 ml , l = 8 ml; poduri- podeţe.
Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic; din uliţa “Vama de
Sus” (fam. Muntean M. Ioan, nr. 594), la pod, paralel
cu albia râului Buzău până la fam Mariș Ioan, nr. 630 și
cu îmbrăcăminte macadam de la fam. Mariș ioan, nr.
630 pe lângă fam. Stelea Gheorghe, nr. 632, până la
păşune(în stânga peste apa râului Buzău, legătură cu
DC49A); L = 1460 ml , l = 8 ml ; poduri = 20 ml;
podeţe = 4 ml.
De pământ stabilizat; din uliţa “Peste rău“ (fam. Horvat
Ştefan, nr. 612) până la fam. Buzea Marian, nr. 613 şi
grădina Drăgan – Roşca;
L = 85 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “Peste râu“ (fam.
Mirică) pe lângă fam. Ionescu Ştefan, nr. 620 şi ieşirea
spre paşunea comunală;
L= 770 ml , l = 8 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “La Ionescu”, până la
fam. Nedelcu, nr. 615;
L = 50 ml, l = 8 ml; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “La Ionescu“, pe lângă
fam. Baba Valeriu, nr. 619, până la fam.Baba
Gheorghe , nr. 618 ; L = 100 ml. , l = 8 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat ; din uliţa “ Peste râu “, până la
fam. Pavel Paul Ştefan, nr. 627; L = 25 ml , l = 8 ml;
poduri – podeţe.
De pământ stabilizat; din uliţa “ Peste râu “, până la

8

art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
1921

1.050

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.3438/21.11.2013,
nr. 5059/03.10.2017.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Proprietate publică a com
Conf. art. 8 lit. „c” din OG.
43/97 rep. și proceselor
verbale de recepție la
terminarea lucrărilor
nr.5148/29.10.2015 și
nr.3453/09.09.2016

1921

822.807,60

1921

3.675

1921

390.261,56

1921

4.462,5

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

12.075

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

1.575

1921

2.625

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

1921

1.312,5

1921

1.575

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.

71

1.3.7.1.

Uliţa “ La Cosma “

72

1.3.7.1.

Uliţa “ La Crucea Eroului “

73

1.3.7.1.

Uliţa “ La Găitan “

74

1.3.7.1.

Uliţa “ La Bularca “

75

1.3.7.1.

Uliţa “ La Axinte “

76

1.3.7.1.

Uliţa “ La Burguş”

77

1.3.7.1.

Uliţa “ La Bucura “

78

1.3.7.1.

Uliţa “ La Chirilaş “

79

1.3.7.1.

80

1.3.7.1.

fam. Drăgan Dorin ; L = 30 ml , l = 8 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat ; din uliţa “ Peste râu “,pe lângă
fam. Cozma Dan, până la păşune ; L = 500 ml , l =8 ml
; podeţe = 2 ml .
De pământ stabilizat ; din DC 49A ( crucea eroului
Ştefan Velea ) , fam. Neagoe Ghiţă , nr. 673 , fam.
Păcurar , nr. 672 , până la râul Buzău ; L = 125 ml, l =
8 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat ; din DC 49A , pe lângă fam.
Găitan , nr. 697 , până la râul Buzău ; L = 250 ml , l = 8
ml ; poduri – podeţe.
De pământ stabilizat ; din DC 49 A , pe lângă fam.
Baba Victor , nr. 699 , până la râul Buzău ; L = 200 ml
, l = 4 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat ; din DC 49A ( fam. Păcurar Ioan
, nr. 719 ) , pe lângă fam. Axinte Virginia, nr. 721 ,
până la râul Buzău ; L = 250 ml , l = 8 ml ; poduripodeţe .
De pământ stabilizat ; din DC 49A (fam. Bătrânu
Maria , nr. 725) , pe lângă fam. Moise Ana , nr. 724 ,
până la râul Buzău ; L = 250 ml , l = 4 ml ; poduripodeţe .
De pământ stabilizat ; din D C49 A ( fam . Mormoloc
Nicolae Nr. 735 ), până la fam Gociman C-tin, nr.
740,; L = 500 ml , l = 4 ml; poduri-podeţe.

1921

13.125

1921

6.562,5

1921

13.125

1921

5.250

1921

13.125

1921

6.562,5

1921

119.827,40

De pământ stabilizat ; din DC 49 A ( fam. Oagă Gh. ,
nr. 771 ), până la fam. Chirilaş Vasile , nr. 778 ; L =
570 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe .

1921

118.851,60

Intrare ”La Primari”

De pământ stabilizat ; din uliţa “ La Chirilaş “ , până la
fam . Chirilaş Rodica , nr. 775 ;
L = 310 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.

1921

64.468,42

Uliţa “ La Ilie Rohan “

De pământ stabilizat ; din DC 49 ( Rohan Ioan , nr.
791 ), până la fam. Rohan Ilie Vasile , nr. 792 ; L = 30
ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.
Satul BUZĂIEL

1921

1.575

9

art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.4242/16.10.2014
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.4242/16.10.2014
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.4242/16.10.2014
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

81

1.3.7.2.

Drum comunal 49

Cu îmbrăcăminte de beton asfaltic ; din DC 49A , fam.
Bularca , nr. 325, km.0 până la km.7,300 și cu
îmbrăcăminte macadam de la km.7,300 până la punctul
“Cremenea” ( fam. Budilean , nr. 878 ); L = 9000 ml , l
= 12 ml ; poduri= 77 ml ; ( la km. 0+550; km. 7+550;
km. 8+200; km.0+900); podeţe = 30 ml ; CF 295 topo
3333/33

1921

4.882.760,27

82

1.3.7.1.

Uliţa “ Simeria “

1921

70.850

83

1.3.7.1.

Uliţa” La Neagovici”

1921

4.075

84

1.3.7.1.

Uliţa “ La Ghiţă al Diţii “

1921

3.937,5

85

1.3.7.1.

Uliţa “ La Cara “

1921

17.065

86

1.3.7.1.

Uliţa “ La Cojocar “

1921

6.562,5

87

1.3.7.1.

Uliţa “ La Gal Doina “

1921

13.125

88

1.3.7.1.

Uliţa “ La Liziera “

1921

18.375

89

1.3.7.1.

Uliţa “ La Cenuşar “

1921

21.000

90

1.3.7.1.

Uliţa “ Pârâul Scurt “

1921

2.231,5

91

1.3.7.1.

Uliţa “ La Popica “

De pământ stabilizat ; din DC 49 , până la râul Buzău ;
L = 1080 ml , l = 10 ml ; poduri = 20 ml , podeţe = 2
ml ; km. 0
De pământ stabilizat ; de la Neagovici M. , nr. 827 ,
până la râul Buzău; L = 140 ml , l = 6 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 , până la fam.
Budilean Gh., nr. 829 ; L = 75 ml , l = 6 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat de la DC 49 la fam. Cara
Cristofon , nr. 837 ; L = 1020 ml , l = 4 ml ; poduripodeţe ,CF 295 topo 3333/25.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 ( fam Cojocar C-tin
, nr. 844) până la fam. Cara Cristofon , nr. 837 ; L =
250 ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 ( fam. Gal,nr. 851)
la pârâul “ Cătanei “ ; L = 500 ml , l = 4 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat , de la DC 49 , de la intrarea spre
,,Lenie” până la liziera pădurii ; L = 700 ml , l = 4 ml ;
poduri – podeţe .
De pământ stabilizat ; de la DC 49 pe lângă fam.
Hermenean Vasile, până la pădurea statului ; L = 250
ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe; CF 295 , topo 3333
De pământ stabilizat ; de la DC 49 până la păşunea
comunală ; L = 85 ml , l = 4 ml ; poduri – podeţe ; CF
295 , topo 3333/12.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 la fam. Popica
Vasile , nr. 898 ; L = 335 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.

1921

18.637,5

10

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și proceselor verbale de
recepție parțială
nr.3076/27.09.2011;
nr.3690/24.11.2011 și
proceselor verbale de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.3836/17.07.2015
nr.2492/16.06.2016 și
nr.2493/16.06.2016
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

92

1.3.7.1.

Uliţa “ La Moise “

De pământ stabilizat ; din uliţa “ La Popica “ până la
fam. Budilean Moise, nr. 899; L = 80 ml , l = 4 ml ;
poduri-podeţe.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 , pe lângă fam.
Budilean Ioan , nr. 901 , până la fam. Gal A. Ioan , nr.
902 ; L= 55 ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe.
De pământ stabilizat ; de la DC 49 la Pârâul Mare ; L =
380 ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.

1921

208

93

1.3.7.1.

Uliţa ”La Gal”

94

1.3.7.1.

Uliţa “ La Pârâul Mare “

95

1.3.7.1.

96

1921

1443,5

1921

7.875

Uliţa “ La Chirilaş C-tin “

De pământ stabilizat ; de la DC 49 până la fam.
Chirilaş C-tin , nr. 912 ;L = 180 ml ,
l = 8 ml ; poduri = 11 ml ; podeţe

1921

198.775,59

1.3.7.1.

Uliţa “ La Drăghici “

1921

10.500

97

1.3.7.1.

Uliţa “ La Florica “

De pământ stabilizat; din uliţa “ La Chirilaş C-tin“
până la fam. Drăghici Aurica , nr. 909 ; L = 180 ml , l =
8 ml; poduri-podeţe .
De pământ stabilizat ; de la DC 49 până la pădurea
statului ; L = 480 ml , l = 4 ml ; poduri – podeţe .

1921

18.375

98

1.3.7.1.

Uliţa “ La Hosu “

De pământ stabilizat ; de la DC 49 până la fam. Hosu
Ghe. , nr. 929 ; L = 300 ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe.

1921

10.500

99

1.3.7.1.

Uliţa “ Strâmba “

De pământ stabilizat ; din DC 49 până la podul pârâul
Buzăiel; L = 775 ml , l = 8 ml; poduri-podeţe.

1921

45.937,5

100

1.3.7.1.

Uliţa “ La Gacea”

1921

2.887,5

101

1.3.7.1.

Uliţa “ La Şcoală “

1921

38.325

102

1.3.7.1.

Uliţa “ La Bularca “

1921

13.125

103

1.3.7.1.

Uliţa “ Aldea “

1921

24.675

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

104

1.3.7.1.

Uliţa “ La Măcelar “

De pământ stabilizat ; din uliţa “ Strâmba “ până la
fam. Gacea Gheorghe , nr.947;
L = 150 ml , l = 4 ml poduri-podeţe, CF 295
topo.3333/65
De pământ stabilizat ; din DC 49 , pe lângă şcoala
primară , până la Comăniţă Cătălin , nr. 953 ; L = 550
ml , l = 8 ml ; poduri-podeţe.CF 295, topo 3333/92
De pământ stabilizat ; din DC 49 , pe lângă fam.
Bularca Ghe. , nr. 949 , până la fam. Gacea Gheorghe ,
nr. 947; L = 350 ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe, CF 295
topo.3333/73
De pământ stabilizat ; din DC 49 până la capătul
drumului forestier , fam. Aldea Gheorghe, nr. 966 ; L =
640 ml , l = 8 ml ; poduri = 12 ml , km.0+100; podeţe,
CF 295 topo.3333/106
De pământ stabilizat ; din uliţa “ Aldea “, până la fam.

1921

3.675

Propr.publică a com. Conf.

11

Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep. și procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.5966/23.12.2015
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.

105

1.3.7.1.

Uliţa “ La Bularca Const.”

106

1.6.2.

Cămin Cultural Acriş

107

1.6.2.

Club Sătesc

108

1.6.2.

Cămin Cultural Vama
Buzăului

Măcelar Gh. , nr. 963 ; L = 100 ml , l = 4 ml ; poduripodeţe.
De pământ stabilizat; din DC 49 până la fam. Bularca
C-tin, nr. 982 ; L = 55 ml , l = 4 ml ; poduri-podeţe.
Situat în satul Acriş , nr.85, lângă DC 49 A ; Suprafaţa
construită = 310 mp; construcţie din cărămidă şi lemn,
pe fundaţie joasă de beton , acoperită cu tablă ondulată
Lindab, cu 1 nivel (parter), compusă din: bucătărie,
sală preparat şi păstrat vesela, sală festivă cu scenă ,
hol central , grupuri sanitare şi WC, sală de şedinţe, hol
intrare, fronton intrare; teren aferent construcţiei şi
curte; S = 1400 mp; CF 366 Buzăul Ardelean , topo
3788/2/4.
Vecinătăţi :
● latura de N – magazin sătesc şi bufet;
● latura de S – cimitir ortodox;
● latura de E – izlaz comunal;
● latura de V – DC 49 A.
Situat în satul de reşedinţă, Vama Buzăului, nr. 378, cu
intrare din uliţa “ La Dispensar “; S construită = 81,75
mp; construcţie din cărămidă şi piatră, pe fundaţie de
beton, acoperită cu ţiglă, cu 1 nivel (parter ), compus
din : sală proiecţie şi conferinţe , sală tehnică, hol
intrare, grup sanitar cu 3 boxe; teren aferent
construcţiei : S = 95 mp; CF 4267 Buzăul Ardelean,
topo 3703/2/2/1/2/2.
Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 425,
lângă DC 49 A; S construită = 556,86 mp ; construcţie
din cărămidă, pe fundaţie joasă de beton , cu planşeu
de beton şi zidărie portantă, fără subsol, acoperită cu
ţiglă, compusă din : bucătărie, sală preparat şi păstrat
vesela, anexa depozit la rece, sală festivă cu estradă
orchestră, scenă, depozite, hol acces din Primărie,
grupuri sanitare şi WC; teren aferent construcţiei: S =
548 mp; CF 2752a Buzăul Ardelean, topo 3660.
Vecinătăţi :
● latura de N – Şcoala Generală Vama Buzăului;
● latura de S – case rezidenţiale;
● latura de E - Primăria comunei Vama Buzăului şi DC
49 A;
● latura de V – case rezidenţiale.

12

art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Propr.publică a com. Conf.
art. 8 lit. “c” din OG. 43/97
rep.
Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

1921

1.443,7

1960

474.698,05

1970

135.371,16

Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

1965

1.018.461,60

Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

109

1.6.4.

Sediul Primăriei com. Vama
Buzăului

112

1.6.2.

Clădire din lemn de la nr.
375

113

1.6.2.

Dispensar veterinar
Vama Buzăului

117

1.6.1.

Locuinţa I

Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 425,
lângă DC 49 A ; S construită = 172,36 mp; construcţie
din cărămidă, pe fundaţie de beton şi zidărie portantă,
acoperită cu tablă ondulată Lindab, compusă din :
parter, 2 holuri, 5 birouri, casa scării; etaj: hol , 7
birouri şi 1 arhivă; teren aferent construcţiei şi curte; S
= 3.365 mp; CF 2752a Buzăul Ardelean , topo 3660.
Vecinătăţi :
● latura de N - Şcoala Generală Vama Buzăului ;
● latura de S – proprietăţi imobiliare;
●latura de E – DC 49 A;
● latura de V – Căminul Cultural Vama Buzăului.
Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 375,
cu intrare din uliţa “ La Dispensar “; S construită =
269,10 mp.;construcţie parter şi mansardă din lemn,
zidărie cărămidă, anvelopă şi planşee din lemn , pe
fundaţie de beton, acoperită cu tablă ondulată Lindab,
cu 2 nivele ( parter şi mansardă ); teren aferent
construcţiei şi curte; S = 572 mp., Cf 4267 Buzăul
Ardelean, topo 3703/2/2/1/2/1 .
Vecinătăţi :
● latura de N -proprietăţi imobiliare ale sătenilor ;
● latura de S – uliţa ,, La Dispensar’’;
● latura de E – Dispensarul Medical Uman ;
● latura de V – teren proprietate publică.
Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 376,
cu intrare din uliţa “ La Dispensar “; S construită=
106,63 mp; construcţie din cărămidă, pe fundaţie joasă
de beton, acoperită cu ţiglă; 1 nivel ( parter ), compusă
din: 5 încăperi magazii materiale, 2 încăperi cabinete
medicale, hol acces; teren aferent construcţiei şi curte;
S = 144 mp; CF 4267 Buzăul Ardelean, topo
3703/2/2/1/2/2.
Vecinătăţi :
● latura de N - Clădire din lemn de la nr. 375 ;
● latura de S - proprietăţi imobiliare rezidenţiale;
● latura de E – club sătesc;
● latura de V – terenuri proprietate privată a sătenilor.
Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului, nr. 377,
cu intrare din uliţa “ La Dispensar “; construită prin
contribuţia locuitorilor comunei; S construită = 90,21
mp; construcţie din cărămidă, pe fundaţie de beton,
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1965

925.041,08

Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

1965

469.146,91

Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

1965

14.281,46

Proprietate publică a comunei
conform Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările
ulterioare.

1986

115.845,22

Propr. publică a com., în adm.
Primăriei, cf. Hot. Nr.1/86 a
Cons. Popular

118

1.6.1.

Locuinţa II

119

Teren de sport “ În Lunca
Corbului “

121

Spaţii desfacere produse
agricole

123

1.6.2.

Şcoala Gimnazială Vama
Buzăului
( clasele I – VIII )

acoperită cu ţiglă ceramică; cu 1 nivel; face corp
comun cu clădirea Clubului sătesc şi locuinţa II;
compusă din : hol , 2 camere , bucătărie , grup sanitar
cu baie şi cămară; teren aferent construcţiei şi curte ; S
= 206 mp; CF 4267 Buzăul Ardelean , topo
3703/2/2/1/2/2.
Vecinătăţi:
● latura de N -Clădire din lemn de la nr. 375 ;
● latura de S – terenuri proprietate privată a sătenilor;
● latura de E – Club Sătesc;
● latura de V – Dispensar veterinar.
Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 378,
cu intrare din uliţa “ La Dispensar “; construită prin
contribuţia locuitorilor comunei; S construită = 94,2
mp; construcţie din cărămidă, pe fundaţie de beton,
acoperită cu ţiglă; cu 1 nivel; face corp comun cu
clădirea Clubului sătesc şi locuinţa I; compusă din:
living, hol, 2 camere, bucătărie, grup sanitar cu baie şi
boxă pivniţă de 8 mp; teren aferent construcţiei şi
curte; S = 186 mp; CF 4267 Buzăul Ardelean, topo
3703/2/2/1/2/2;
Vecinătăţi:
● latura de N - Clădire din lemn de la nr. 375 ;
● latura de S - terenuri proprietate privată a sătenilor;
● latura de E –DC 49 A ;
● latura de V - Club Sătesc .
Situat în satul Acriş , lângă DC 49 A , învecinat cu
islazul comunal ; S = 10.000 mp ; CF 366 Buzăul
Ardelean, topo 3788.
Situate în satul de reşedinţă Vama Buzăului , în zonele:
zona Complex comercial, lângă DC 49 A (S= 100
mp); zona Vama de Sus , lângă DC 49 A , în
apropierea Şcolii primare (S=200 mp) ; zona Prund –“
Gura Buzăielului “, lângă DC 49 (S =4000 mp) , în
număr de 3 puncte, cu S totală = 4.300 mp.
Situată în centrul comunei, lângă DC 49 A , la nr. 424 ;
S construită = 602,16 mp; construcţie de tip parter cu
subsol şi etaj, din cărămidă, pe fundaţie de beton armat,
acoperită cu ţiglă ceramică; parterul este format din : 8
săli de clasă, 1 casă a scării, 1 hol, 1 coridor şi 1 grup
sanitar, iar la etaj : 4 săli de clasă, 1 centru de
documentare şi informare, 1 cabinet director, 1 birou,1
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1986

80.079,97

Propr. publică a com., în adm.
Primăriei, cf. Hot. Nr.1/86 a
Cons. Popular

1994

47.100,34

Propr. publică a com.
C.F.100104 Vama Buzăului

1980

86

1949

3.044.302,62

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

Proprietate publică a comunei
conform Legii învăţământului
nr. 84/1995 , republicată , cu
modificările şi completările
ulterioare.

cancelarie, 1 hol şi 1 casă a scării; teren aferent
construcţiei şi curte S = 3.560 mp ; CF 2752a Buzăul
Ardelean, Nr. topo. 3660.
Vecinătăţi :
● latura de N – uliţa “ La Modroiu”;
● latura de S – Sediul Primăriei Vama Buzăului;
● latura de E – DC 49 A ;
● latura de V – proprietăţi individuale cu grădini şi
pajişti .
124

1.6.2.

Şcoala primară Acriş
( clasele I –IV)

Situată în satul Acriş, lângă uliţa “Şcolii”, la nr. 136; S
construită= 487,9 mp; imobilul se compune din : sediul
şcolii o construcţie separată cu parter cu anexa
centralei termice, grup WC în aer liber, împrejmuire
din plăci prefabricate beton. Construcţie parter
supraînalt, cu fundaţie beton armat, zidărie portantă din
cărămidă, acoperită cu ţiglă ceramică de calitate
superioară; compusă din 4 clase învăţământ primar, 1
sală preşcolari , cancelarie corp didactic , hol central ,
coridoare , bibliotecă şi grupuri sanitare moderne; teren
aferent construcţiei şi curte cu grădină , S = 3.331 mp,
CF 366 Buzăul Ardelean , nr. topo. 3787/2/12/3/74 ;
Vecinătăţi :
● – latura de N – proprietăţi imobiliare ale sătenilor;
● – latura de S - proprietăţi imobiliare ale sătenilor;
● – latura de E - proprietăţi imobiliare ale sătenilor;
● – latura de V – uliţa „Şcolii “.

2004

1.166.809,66

Proprietate publică a comunei
conform Legii învăţământului
nr. 84/1995 , republicată , cu
modificările şi completările
ulterioare.
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1.6.2.

Post de grăniceri

1789

25.065,29

Proprietate publică a comunei
conform Listei monumentelor
istorice 2004 a Ministerului
Culturii şi Cultelor, Institutul
Naţional al Monumentelor
Istorice

126

1.6.2.

Şcoala primară Buzăiel
( clasele I-IV)

Situat în satul Dălghiu, lângă DC 49 A , la nr.555 ; CF
313 Buzăul Ardelean , nr. topo 3570-3571.
Vecinătăţi :
● – latura de N – parc de arhitectură în lemn amenajat
în lotul 1 al CF 313 , nr.top 3570,3571 ;
● – latura de S – proprietăţi rezidenţiale al sătenilor;
● – latura E – DC 49 A;
●- latura de V – parcul arhitectură lemn.
Situată în satul Buzăiel , lângă DC 49 Buzăiel , la nr.
951 ; S construită= 291,25 mp; construcţie din
cărămidă , pe fundaţie de beton, acoperită cu ţiglă , cu
un nivel ( parter ), compusă din : 3 săli de clasă , 1
cancelarie corp didactic , 1 hol central , depozite
material didactic , coridoare şi grupuri sanitare; teren

1951

728.781,73

Proprietate publică a comunei
conform Legii învăţământului
nr. 84/1995 , republicată , cu
modificările şi completările
ulterioare.

15

aferent construcţiei şi curte ,S = 1400 mp; CF 295
Buzăul Ardelean , nr. topo. 3333.
Vecinătăţi :
● – latura de N – proprietăţi imobiliare;
● – latura de S – DC 49 Buzăiel;
● – latura E - proprietăţi imobiliare;
● - latura de V – uliţa ,,La Şcoală’’ .
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1.6.2.

Dispensar Medical Uman –
Vama Buzăului

128

1.8.13

Alimentare cu apă a
comunei Vama Buzăului

129

1.6.2

130

1.7.1.2

Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr.374, cu
intrare din uliţa “ La Dispensar “; construcţie din
cărămidă, pe fundaţie de beton, acoperită cu ţiglă
ceramică , cu parter : 1 acces, 1 hol cu scară, 3 cabinete
medicale, 2 grupuri sanitare, 1 centrală termică şi etaj:
1 hol cu scară, 4 cabinete medicale, 2 grupuri sanitare,
1 magazie ; S construită = 160 mp ; teren aferent
construcţiei şi curte ; S = 500 mp, Cf 100251 Vama
Buzăului, nr. topo. 3703/2/2/2.
Vecinătăţi ;
● latura de N – proprietăţi imobiliare ale sătenilor ;
● latura de S - uliţa “ La Dispensar“;
● latura de E – DC 49 A;
● latura de V - clădire din lemn de la nr. 375 .
Lucrările sunt amplasate în intravilanul comunei Vama
Buzăului, Buzăiel şi Dălghiu şi cuprind lucrările
necesare alimentării cu apă : captarea a 8 izvoare prin
intermediul căminelor de colectare din beton simplu, a
unui dren colector şi a unei camere colectoare
executate din beton armat prevăzută cu instalaţii
hidraulice din ţevi de oţel şi vane din fontă ; conducta
de aducţiune în lungime de 1.160 m, cu traseul în
lungul văii Urlătoarea Mică; rezervor de apă de 500 mc
din beton armat monolit, cu teren aferent în suprafaţă
de 6.792,41 mp şi reţeaua de distribuţie în lungime de
40.898 m.

1995

Parc central

Situat în faţa Şcolii Generale Vama Buzăului, lângă
DC 49 A , la nr. 424, în suprafaţă de 1.414 mp, CF
2752a Buzăul Ardelean, Nr. topo. 3660.

2008

249.827,01

Iluminat public

Reţea de iluminat aeriană cu corpuri de iluminat pe
stâlpi din beton armat : de la nr. de casă 1 la nr. 983.

2008

1.211.166,40

16

2007

1.125.302,60

4.950.272,48

Proprietate publică a comunei
conform H.C.L.
nr.55/09.08.2002

Proprietate publică a comunei
conform procesului verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor nr.2352/24.09.2008;
nr.2856/23.11.2007;
nr.3231/10.09.2010;
nr.2456/29.07.2011;
nr.3815/05.12.2011;
nr.2254/25.07.2012;
nr.3615/12.12.2012;
nr.4868/15.12.2014;
nr.5962/23.12.2015;
nr.5239/12.10.2017.
Proprietate publică a comunei
conform proces verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 1743/16.07.2009
Proprietate publică a comunei
conform
procesului verbal de recepţie
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la terminarea lucrărilor nr.
3177/30.12.2008
Proprietate publică a comunei
conform Legii nr.422/2001
privind protejarea
monumentelor istorice ,
republicată.

Monument

Situat în parcul central în apropierea sediului Primăriei
, nr.425 .

2003

50.654,31

Atelier tehnologic- Şcoala
Gimnazială clasele I- VIII
Vama Buzăului

Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr. 424, în
incinta terenului aferent sediului Primăriei Vama
Buzăului; construcţie de tip parter , pe fundaţie uşoară ,
zidărie portantă , anvelopă lemn , acoperit cu ţiglă
ceramică , tâmplărie PVC cu geam termopan; S =
86,14 mp. CF 2752a Buzăul Ardelean, Nr. topo. 3660.

1978

11.682,80
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Teren forestier

Situat pe teritoriul comunei Vama Buzăului ,în
suprafaţă de 1.839,51 ha.
Amplasament cadastral forestier :
●U.P. IV ; u.a. 8-11
Vecinătăţi ale amplasamentului cadastral general :
• N – păduri particulare – persoane fizice;
•E – păşuni Sita Buzăului ;
•S – păşuni Întorsura Buzăului;
•V – proprietăţi particulare persoane fizice.
●U.P. IV , u.a. 58-80;
U.P. V , u.a. 1-12 , 16-20.
Vecinătăţi ale amplasamentului cadastral general :
•N- fâneţe particulare ;
•E - fâneţe particulare ;
•S – păşuni Vama Buzăului ;
•V- P.C. Tărlungeni .
●U.P. V , u.a. 137P;
Vecinătăţi ale amplasamentului cadastral general :
•N – păşuni Vama Buzăului;
•E - păşuni Vama Buzăului;
•S – Ocol Silvic Teliu ;
•V – Stat Român – Acriş.

2003

20.641.380

Proprietate publică a comunei
conform titlului de proprietate
nr.57701, codul 042183 din
data de 08.04.2015 și titlului
de proprietate nr.57737, codul
042183 din data de
16.09.2016.
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Teren de construcţii

Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , cu intrare
din uliţa “La Dispensar”, lângă clădirea din lemn de la
nr. 375:

1969

149.845,26

Proprietate publică a comunei
conform CF 4267,CF 4336
Buzăul Ardelean , CF 101221
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1.6.2

17

Proprietate publică a comunei
conform Legii învăţământului
nr. 84/1995 , republicată , cu
modificările şi completările
ulterioare.

și CF 101222 Vama Buzăului

- în suprafaţă de 1.360 mp , CF 4267 Buzăul Ardelean,
nr. topo 3703/2/2/1/2/1 ;
- în suprafaţă de 360 mp, CF 4336 Buzăul Ardelean, nr.
topo 3703/2/1/2 ;
- în suprafaţă de 1.000 mp, CF 4336 Buzăul Ardelean,
nr. topo 3703/2/1/1;
- în suprafaţă de 2.000 mp, CF 101221 Vama Buzăului,
nr. topo 3703/2/2/1/2/3;
- în suprafaţă de 1.700 mp, CF 101222 Vama Buzăului,
nr. topo 3703/2/2/1/2/4;
- în suprafaţă de 1.250 mp, CF 4267 Buzăul Ardelean,
nr. topo 3703/2/2/3;
135

1.6.4.

Anexă Primărie

136

1.3.7.2.

Drum comunal
DC 49 A

Situată în satul de reşedinţă Vama Buzăului, nr.426,
lângă DC 49 A; S construită = 159,36, construcţie de
cărămidă, pe fundaţie de beton şi zidărie, acoperită cu
ţiglă, compusă din
parter : 1 windfang, 1 sală conferinţe-căsătorii, 1
birou, 1 oficiu, 1 grup sanitar, 1 arhivă, 1 hol acces
mansardă, 1 centrală termică, 1 platformă exterioară
accese secundare, 1 platformă exterioară acces centrală
termică;
mansardă : accesul la mansardă se realizează printr-o
scară de beton amplasată în holul de acces spre
mansardă, 1 hol şi scară, 1 coridor, 3 birouri, 1 grup
sanitar.
Vecinătăţi :
● latura de N - Şcoala Generală Vama Buzăului ;
● latura de S – proprietăţi imobiliare;
●latura de E – DC 49 A;
● latura de V – Sediul Primăriei Vama Buzăului
Drum asfaltat, traseul drumului : Dălghiu – Vama
Buzăului – Acriş – limita jud. Covasna, pe teritoriul
administrativ al comunei Vama Buzăului, poziţia
kilometrică ( origine-destinaţie) :
0 + 000-9 + 550, lungimea 9,550 km, provine din DJ
103 A (km38 + 500 – 48 + 050) și sector drum
neasfaltat, poziția kilometrică (origine-destinație):
9+550-13+900, lungimea 4,350 km.
Accesorii: trotuare L=3.741 ml, borne kilometrice 10
buc., parapet metalic semigreu L=520 ml.
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2010

816.566,04

Proprietate publică a comunei
conform procesului verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 4331/17.12.2010

2009

20.033.439,05

Proprietate publică a comunei
Vama Buzăului conform H.G.
nr. 1.063 din 23.09.2009,
procesului verbal de recepție
finală nr.3314/14.11.2012,
procesului verbal de recepție
la teminarea lucrărilor
nr.2249/24.07.2012,
procesului verbal de recepție
la teminarea lucrărilor
nr.5147/29.10.2015,
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Teren staţie epurare

1.6.2.

Complex Cultural Vama
Buzăului

Situat în sat Acriş, nr. 7, format din două loturi: Lot 1,
compus din teren în suprafaţă de 5.347 m.p., înscris în
CF nr. 100011 a localităţii Vama Buzăului, identificat
la A1, nr top nou ( 3794,3797)/1 identic cu nr.
Cadastral 100024;
Lot 2 – teren cu destinaţie de drum, în suprafaţă de 647
m.p., înscris în CF nr. 100011 a localităţii Vama
Buzăului, identificat la A2, nr. top nou (3794,3797)/2
identic cu nr. cadastral 100025.
Situat în satul de reşedinţă Vama Buzăului , nr.379,
lângă DC 49 A; compus din construcții industriale și
edilitare, construit înainte de 1970, cu fundație de
beton și niveluri de înălțime Sp+P+1E. Suprafață
construită= 351,18 mp, suprafață desfășurată = 689,78
mp Cf 100017 Vama Buzăului, nr. topo. 3704/1.
Vecinătăţi :
● latura de N –Dispensar medical uman- Vama
Buzăului;
● latura de S - proprietăţi imobiliare ale sătenilor;
● latura de E – DC 49 A;
● latura de V – club sătesc .
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2009

235.883,92

2012

1.524.527,88

procesului verbal de recepție
la teminarea lucrărilor
nr.1934/06.05.2016,
procesului verbal de recepție
la teminarea lucrărilor
nr.2949/26.07.2016 și
procesului verbal de recepție
la teminarea lucrărilor
nr.2451/14.06.2016;
Hotărârea Consiliului
Județean Brașov
nr.228/21.06.2017.
Proprietatea comunei Vama
Buzăului conform CF nr.
100024 Vama Buzăului

Contract vânzare cumpărare
nr.324/24.11.2011,
Proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr.5058/03.10.2017
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1.5.12.

Baracă metalică, magazin de
prezentare și desfacere
brânzeturi și depozit de
brânzeturi

Construcție metalică pe structură cu stâlpi din metal pe
sâmburi de beton, cu înălțime de 4m, învelită pe laturi
cu tablă ondulată, cu structură metalică a șarpantei și
învelitoare din plăci de azbociment, podea din beton.
Dimensiuni : 32,2x10,8x4m. Dotată cu uși metalice și
tâmplărie metalică cu geamuri simple, fără instalație de
încălzire și iluminat. Depozitul de brânzeturi este o
structură pe fundație de beton și zidărie portantă din
cărămidă cu două încăperi, finisaj inferior, cu instalații
de iluminat, electrice și apă, fără grup sanitar și
încălzire. Dimensiuni: 21x4,4x2,5m.
CF 100705 (provenită din cartea funciară de pe hârtie
cu numărul 4336A+4)UAT Vama Buzăului , nr.
Cad:C1, Top:3703/2/1/1 și nr. Cad:C2, Top:
3703/2/1/1;
Vecinătăţi :
● latura de N- proprietăţi individuale cu grădini şi
pajişti;
● latura de S – proprietăţi individuale cu grădini şi
pajişti ;
● latura de E – Clădire din lemn de la nr.375 ;
● latura de V – proprietăţi individuale cu grădini şi
pajişti.

2014

21.612,80

Proprietate publică a comunei
conform Contractului de
vânzare cumpărare
nr.1719/31.10.2014
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1.6.4.

Centrul Local de Informare
și Promovare Turistică
Vama Buzăului

Construcție din zidărie de cărămidă portantă cu nuclee
de beton armat, planșeu, centuri și fundații din beton
armat, situată în intravilanul Comunei Vama Buzăului
formată din:
parter – hol intrare (cu stand de prezentare), spațiu
depozitare (pentru dotări gospodărești și rezerva de
materiale de informare), sală primire turiști, grup
sanitar pes exe și grup sanitar personae cu dizabilități,
centrală termică;
mansardă – hol, spațiu depozitare (pentru sistemul
antiefracție și supraveghere video, diverse materiale
consumabile), camera ghizi turiști (personal).
Mansarda este pe structură lemn, cu pereți de închidere
multistrat, realizați pe o structură de bază din lemn,
sistem de stâlpi și grinzi îmbinate. Acoperișul este de
tip șarpantă lemn cu învelitoare din țiglă. Imobilul este
împrejmuit cu stâlpi de lemn ecarisat cu fundații
continue din beton armat și panouri de gard din

2014

799.596,26

Proprietate publică a comunei
conform Procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.3042/04.07.2014
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1.6.2.

Construcție grădiniță în
Comuna Vama Buzăului +
Anexe

scânduri de rășinoase montate pe profil metalic.Ac =
156 mp, Ad = 253,40 mp, Hmax = 6,80 m.
Vecinătăţi :
● latura de N- Biserica;
● latura de S – Rezervație teren proprietate Comuna
Vama Buzăului;
● latura de E – Rezervație teren proprietate Comuna
Vama Buzăului ;
● latura de V – DC 49A.
Construcție cu pereți portanți din zidărie de cărămidă
plină și cărămidă cu goluri verticale consolidată cu
stâlpișori din beton armat, planșeu din lemn peste
mansardă, șarpantă din lemn, cu fundații continue sub
ziduri și izolate la stâlpi, executate din beton simplu și
armat, grinzi și planșeu peste parter din beton armat,
învelitoare ceramică, tâmplărie exterioară din lemn sau
imitație lemn.
Parterul este compus din : acces acoperit, spațiu
depozitare alimente(cornul și laptele), hol, vestiar, 3
săli de grupă, grup sanitar copii cuplat cu grup sanitar
copii cu dizabilități de deplasare, grup sanitar
educatoare, centrala termică.
Mansarda este compusă din : cancelarie educatoare,
depozit material didactic, hol, vestiar, 3 săli de grupă,
grup sanitar, grup sanitar educatoare.
Anexele sunt compuse din: bazin vidanjabilconstrucție subterană cu două compartimente din beton
armat cu destinația de fosă septică vidanjabilă amplasat
în vecinătatea grădiniței în partea sudică a acesteia, Ac
= 32,40 mp, Ad = 32,40 mp(4,50m x 7,20m); șopron
lemne- construcție din lemn cu fundație izolată de
beton și învelitoare din țiglă ceramică profilată,
amplasată în vecinătatea grădiniței în partea sudică a
acesteia centrat pe planul bazinului, Ac = 64,63 mp, Ad
= 64,63 mp(23,40m x 17,30m); loc de joacă – groapă
de nisip, dispozitive special destinate jocului copiilor în
aer liber, băncuțe; împrejmuire loc de joacă – segmente
de gard decorativ cu panouri din lemn ce imită forma
creioanelor vopsite în culori diferite și două porți din
două canate fiecare, lungime totală 61,50m.
Suprafața construită Sc =329,31 mp,
Suprafața desfășurată Sd = 661,46 mp,
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2015

870.453,62

Proprietate publică a comunei
conform Procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.4551/10.09.2015
și nr.5362/12.11.2015

Suprafața utilă totală Su = 553,44 mp.
Vecinătăţi :
● latura de N-ulița “Școlii”;
● latura de S – Atelier tehnologic- Școala Generală
clasele I-VIII Vama Buzăului;
● latura de E –DC 49 A ;
● latura de V – proprietăţi individuale cu grădini şi
pajişti.
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Teren de sport în Comuna
Vama Buzăului
1.6.2

Parc Complex Cultural
Vama Buzăului

Terenul este amplasat în curtea Școlii Generale Vama
Buzăului între limita nordică și cea vestică a incintei,
având dimensiunea de 20 x 40m.
Ac = 800mp, Ad = 800 mp
Situat lângă Complexul Cultural Vama Buzăului, lângă
DC 49 A , la nr. 329, în suprafaţă de 1.414 mp, CF
2752a Buzăul Ardelean, Nr. topo. 3660.

2015

247.456,63

2017

184.845,61

Proprietate publică a comunei
conform Procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor nr.5365/12.11.2015
Proprietate publică a comunei
conform proces verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 6587/22.12.2017

Art.2: Bunurile care alcătuiesc domeniului public al comunei Vama Buzăului nu fac obiectul legilor fondului funciar, nu sunt în
litigiu şi nu sunt grevate de sarcini.
Art.3: Primarul comunei şi salariatul cu atribuții pe linie de patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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,
Ștefan Viorel GAL

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