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. 134 din 07.12.2017

-

aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă de îndată la data de 07.12.2017,
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul compartimentului
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor
de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 75 din 29.06.2017 - privind
aprobarea depunerii subproiectului ,,Platformă de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna
Vama Buzăului, județul Brașov”;
Văzând adresa nr. 200035/UMP/06.12.2017 provenită de la Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de
Management al Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, adresă înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 6211/07.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 863, lit. ,,e” din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, ale art. 119 și ale art. 120 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Vama Buzăului a terenului în
suprafață de 111.337 m.p., situat în județul Brașov, comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. FN, înscris în Cartea
Funciară nr. 100555 – Vama Buzăului, număr cadastral 100555, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
6/27.01.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului,
conform celor menționate la art. 1.
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului și compartimentul contabilitate - 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, Ministerului Apelor și Pădurilor,
comaprtimentului contabilitate - patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Bogdan DRĂGAN

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

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

