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                                                                     nr. 9 din 28.02.2013  
 

- privind aprobarea modificărilor şi completărilor  inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al comunei Vama Buzăului 

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2013; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, referatul compartimentului de specialitate, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând prevederile H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama 

Buzăului;  

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, minicipiilor şi judeţelor, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii, coroborate cu prevederile 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 - 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 modificările �i completările intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al comunei Vama Buzăului, întocmit de Comisia specială şi atestat prin H.G. nr.972/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama Buzăului, astfel: 
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a) Modificările intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului: 
 
 
 •  la secţiunea I “BUNURI IMOBILE ” se modifică următoarele poziţii : 
 
 
-  la poziţia 8, coloana 5 va avea următorul cuprins :”127.360,50 ”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Propr. publică a com. 

conf. art. 8 lit. “c” din OG. 43/97 rep. şi proceselor verbale de recepţie parţială nr.3705/25.11.2011; nr.1936/21.06.2012”; 
- la poziţia 9 , coloana 5 va avea următorul cuprins :”105.149,08”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Propr. publică a com. 
conf. art. 8 lit. “c” din OG. 43/97 rep. şi proceselor verbale de recepţie parţială nr.3705/25.11.2011; nr.1936/21.06.2012”; 
-  la poziţia 10 , coloana 5 va avea următorul cuprins :”223.176,11”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Propr. publică a 
com. conf. art. 8 lit. “c” din OG. 43/97 rep. şi proceselor verbale de recepţie parţială nr.3705/25.11.2011; 
nr.1936/21.06.2012”; 
-  la poziţia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins :”422.435”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Propr. publică a com. 
conf. art. 8 lit. “c” din OG. 43/97 rep. şi proceselor verbale de recepţie parţială nr.3705/25.11.2011; nr.1936/21.06.2012”; 

   -   la poziţia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins :”318.391,07”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Propr. publică a 
com. conf. art. 8 lit. “c” din OG. 43/97 rep. şi proceselor verbale de recepţie parţială nr.3705/25.11.2011; 
nr.1936/21.06.2012”; 
- la poziţia 81, coloana 5 va avea următorul cuprins :”1.799.207,43”; 

  -    la pozi�ia 128, coloana 5 va avea următorul cuprins :”3.543.829,50”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Proprietate 
publică a comunei conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2352/24.09.2008,  nr.2856/23.11.2007, 
nr.3231/10.09.2010, nr.2456/29.07.2011, nr.3815/05.12.2011, nr.2254/25.07.2012, nr.3615/12.12.2012”; 
-    la poziţia 136, coloana 5 va avea următorul cuprins :”17.132.327,20”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” Proprietate 
publică a comunei Vama Buzăului conform H.G. nr. 1.063 din 23.09.2009, procesului verbal de recep�ie finală 
nr.3314/14.11.2012 �i procesului verbal de recep�ie la terminarea lucrărilor nr.2249/24.07.2012”; 
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b) Completările aduse inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului: 
 
•  la secţiunea I “BUNURI IMOBILE ” se completează  următoarea poziţie : 
 

Secţiunea I 
Bunuri imobile

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, anul 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

 
 
 

-lei- 

Denumire act 
proprietate sau alte 

acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
138 1.6.2. Complex Cultural 

Vama Buzăului 
Situat în satul de reşedinţă Vama 
Buzăului , nr.379, lângă DC 49 A; 
compus din construc�ii industriale 
�i edilitare, construit înainte de 
1970, cu funda�ie de beton �i 
niveluri de înăl�ime Sp+P+1E. 
Suprafa�ă construită= 351,18 mp, 
suprafa�ă desfă�urată = 689,78 mp 
Cf  100017 Vama Buzăului, nr. 
topo. 3704/1. 
Vecinătăţi : 
● latura de N –Dispensar medical 
uman- Vama Buzăului; 
● latura de S - proprietăţi imobiliare 
ale sătenilor; 
● latura de E – DC 49 A; 
● latura de V – club sătesc . 

2012 124.000 Contract vânzare 
cumpărare 

nr.324/24.11.2011 
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Art.2: Primarul comunei şi compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului 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 şi prefectului judeţului Braşov şi se 
aduce la cunoştinţă publică. 

 
 

 
Comisia de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc  
domeniul public al comunei Vama Buzăului constituită conform  
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 / 25.02.2011: 
 
Preşedinte: Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 
 
Membrii:      Adrian Constantin GĂITAN 
 

          Daniel Mirică 
 
                     Cosmina – Georgeta ALDEA 
 
           Eduard – Ionel LUPU 
 
           Ştefan BUZEA  
    
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Ioan CHIOREAN                                                          Avizează pentru legalitate, 
                                                                                         SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
                                                   Adrian – Constantin GĂITAN
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