
 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. 96 din 29.09.2015  

 
- acordul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului privind extinderea Rezervației 

,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2015; 

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; 

Având în vedere că numărul zimbrilor din rezervație a crescut foarte mult, precum și faptul că 
aceste animale au nevoie de un spațiu cât mai mare pentru a se hrăni și pentru a se mișca în condiții 
de mediu cât mai propice, apare nevoia stringentă ca spațiul actual al acestei rezervații să fie extins, 
mai ales în condițiile în care există teren disponibil pentru realizarea acestei extinderi;  

Cunoscând faptul că în cadrul Asociației ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” Comuna Vama 
Buzăului are calitatea de membru fondator, precum și faptul că rezervația se află în satul Acriș, 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov; 

Luând în considerare faptul că extinderea Rezervației ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” este 
fundamentală pentru realizarea tuturor obiectivelor inițiale și a proiectelor viitoare de dezvoltare 
turistică a zonei și conservarea speciei zimbrilor în arealul său natural din microregiunea Țara 
Buzaielor;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 10 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului își exprimă acordul privind realizarea 
extinderii Rezervației ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”. 
 
             Art.2: Primarul comunei Vama Buzăuluiu asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului 
Braşov, Asociației ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” 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; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


