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      nr. 75 din 28.10.2011  
 
 

- aprobarea achiziţionării imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, 
str. Principală, nr. 379, judeţul Braşov” 

 
            Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2011; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, referatul compartimentului de specialitate 
privind  achiziţionarea imobilului – Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, nr. 379, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Conoscând prevederile Hotătârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 47/30.06.2010 privind 
aprobarea, de principiu, a achiziţionării imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama 
Buzăului, nr. 379” şi ale procesului verbal de negociere al comisiei de negociere prealabilă din data de 
24.10.2011, constituită prin Dispoziţia primarului comunei Vama Buzăului nr. 226/21.10.2011; 
 Văzând raportul de evaluare nr. 1432/2010 întocmit de către S.C. Revaltex S.R.L. şi raportul de evaluare 
nr. 134/2011 întocmit de către P.F.A. ing. Toma Oţelea; 
 Având în vedere prevederile art. 13, lit. „a” din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (2), lit. ,,c” şi alin (4), lit. ,,a” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1 - 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 achiziţionarea imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama 
Buzăului, nr. 379”, proprietate a Măgura Buzăului Ardelean S.C.C. Vama Buzăului, cu sediul în comuna Vama 
Buzăului, str. Principală, nr. 379, judeţul Braşov. 
 
 Art.2: Preţul de achiziţie al imobilului menţionat la art. 1 este de 100.000 lei fără T.V.A.. 
 

Art.3: Finanţarea achiziţiei menţionate la art. 1 se va cuprinde în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
comunei Vama Buzăului pe anul 2012. 
 

Art.4: Compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Măgura Buzăului 
Ardelean S.C.C. Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Sergiu Oliver BORCEA                                                       Avizează pentru legalitate, 
              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                  Adrian – Constantin GĂITAN 


