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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
-

nr. 16 din 28.02.2019
privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama
Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019;
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) și alin. (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 inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Comunei Vama Buzăului la
data de 31.12.2018, cu modificările şi completările intervenite în structura acestuia, întocmit de Comisia
special constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 din 25.02.2011, conform
anexei.
Art.2: Bunurile care alcătuiesc domeniului public al Comunei Vama Buzăului nu fac obiectul legilor
fondului funciar, nu sunt în litigiu şi nu sunt grevate de sarcini.
Art.3: Primarul comunei şi d-na Aldea Cosmina Georgeta – inspector cu atribuții privind patrimoniul
din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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, Instituției Prefectului judeţului Braşov, d-nei
Aldea Cosmina Georgeta – inspector cu atribuții privind patrimoniul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăuluişi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

