
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
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    HOTĂRÂREA 
              nr. 56 din 28.04.2017  

 
- aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 5079/16.05.2016 emisă de Judecătoria 

Brașov și a Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Brașov 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2017; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 
compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
 Văzând Sentința civilă nr. 5079/16.05.2016 emisă de Judecătoria Brașov, precum și Decizia 
civilă nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Brașov, ambele investite cu formulă executorie și 
comunicate  Primăriei comunei Vama Buzăului de către dl. Zaharie Victor, prin adresa înregistrată sub 
nr. 1611/30.03.2017; 

Cunoscând prevederile art. 21, alin. (5) și ale 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), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Se aprobă punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 5079/16.05.2016 emisă de 
Judecătoria Brașov și a Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Brașov. 

 
Art.2: Se aprobă efectuarea plății în sumă totală de 4.500 lei din bugetul local al Comunei 

Vama Buzăului, către dl. Zaharie Victor, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 15, 
județ Brașov, CNP 1371009084456, cu titlu de cheltuieli de judecată, conform sentinței și deciziei 
menționate la art. 1.  

 
Art.3: Compartimentul financiar – contabilitate 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, compartimentului financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Radu COMĂNIȚĂ                                                   Avizează pentru legalitate, 
                                            SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


