
 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. 85 din 31.08.2015  

- aprobarea elaborării amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2015; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 În conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 și art. 9 din H.G. nr. 1064/2013 privind 
aprobarea Normelor metodolgice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 19 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;  

 Cunoscând 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) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se aprobă elaborarea amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului. 
 
 Art.2: Amenajamentul pastoral menționat la art. 1 va fi întocmit  de către I.I. ,,Razec Iosif” cu 
sediul în Brașov, strada Molidului, nr. 19, C.U.I. 28703280, reprezentată de Dr. Ing. Razec Iosif. 
 
 Art.3: Elaborarea amenajamentului pastoral menționat la art. 1 va fi finanțată de către Asociația 
,,Transhumanța Vama Buzăului”, al cărei membru fondator este și Comuna Vama Buzăului. 

 
Art.4:Viceprimarul 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 şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ioan POPICA                                            Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


