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        nr. 27 din 31.10.2012 

 
 
- privind aprobarea contractării unui serviciu de geodezie în vederea punerii în posesie a pădurii atribuite 

Comunei Vama Buzăului de către Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Braşov, 
prin Hotărârea nr. 88/01.03.2012 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 88/01.03.2012 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor 

Fondului Funciar Braşov; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă contractarea unui serviciu de geodezie cu Andrieş Radu – persoană fizică autorizată 
de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie, în vederea punerii în posesie a pădurii 
atribuite Comunei Vama Buzăului de către Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar 
Braşov, prin Hotărârea nr. 88/01.03.2012, pădure în suprafaţă de 543,61 ha. 

 
Art.2: Se aprobă contractul de prestări servicii conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 
Art.3: Primarul 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, 
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