
 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. 59 din 23.05.2018 

- privind constatarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a imobilului 
înscris la poziția A1 din Cartea Funciară nr. 100250 – Vama Buzăului,  

număr cad./top. 3703/2/2/1/1 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ,,Terenurile aflate în proprietatea statului, situate 
în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în 
proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 
26”; 

Luând în considerare faptul că imobilul înscris în CF - 100250 Vama Buzăului – nr. top. 3703/2/2/1/1 
– în suprafață de 400 m.p. era situat, la momentul apariției Legii nr. 18/1991, în intravilanul comunei Vama 
Buzăului; 

Cunoscând faptul că imobilul menționat mai sus nu a fost revendicat și nu este afectat de litigii; 
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se constată apartenența la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a imobilului 
identificat în CF - 100250 Vama Buzăului – nr. top. 3703/2/2/1/1 – în suprafață de 400 m.p., în temeiul 36, 
alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
  

Art.2: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

            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, Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Ioan Nicolae MARIȘ                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                     Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- __ consilieri prezenţi; 
- __ voturi ,,pentru”; 
-__ voturi ,,împotrivă”; 
-__ ,,abțineri”. 


