
 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. 7 din 31.01.2014  
 

- aprobarea dezlipirii imobilului identificat în C.F. nr. 366 – Buzăul Ardelean, 
nr. top. 3184, 3185 şi 3186 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând sentinţa civilă nr. 166/12.01.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov în cadrul Dosarului 

nr. 7072/197/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă, documentaţia cadastrală – Înfiinţare C.F. – întocmită 
de către inginer Valentin Terciu, având autorizaţie A.N.C.P.I.  seria RO-BV-F nr. 0005, precum şi adresa 
nr. 10630/06.12.2013 a Comunei Prejmer; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36, alin. (5), 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în C.F. nr. 366 – Buzăul Ardelean, nr. top. 3184, 
3185 şi 3186, conform documentaţiei cadastrale – Înfiinţare C.F. – întocmită de către inginer Valentin 
Terciu şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2: Se aprobă instituirea dreptului de servitute gratuită în favoarea Comunei Prejmer asupra 
terenului de sub nr. top. 3185/2, care deţine pădurea reconstituită în temeiul prevederilor Legii nr. 
18/1991, în hotar cu terenul menţionat în documentaţia cadastrală – Înfiinţare C.F. - întocmită de către 
inginer Valentin Terciu în anul 2013 şi fără acces la aceasta şi în conformitate cu NOTA din partea de jos 
a Tabelului de mişcare nr. 1 întocmit de acelaşi expert. 
 
 Art.3: Servitutea menţionată la art. 1 se instituie pentru perioadele de exploatare a materialului 
lemnos, conform amenajementelor silvice, prin fasonare, depozitare parţială şi transport. 
 
 Art.4: Primarul comunei 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, compartimentului achiziţii publice, 
prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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