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- privind aprobarea nivelurilor chiriei/redevenței aferente imobilelor - clădiri aflate în proprietatea 

Comunei Vama Buzăului 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.05.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” şi alin. (5), lit. ,,a” și lit. ,,b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În considerarea necesității existenței unor niveluri ale chiriei/redevenței aferente imobilelor - 

clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama Buzăului prestabilite și aprobate prin hotărâre a Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului;  

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 nivelurile chiriei/redevenței aferente spațiilor imobilelor - clădiri aflate în 
proprietatea Comunei Vama Buzăului la prețul de 1,5 euro/m.p./lună. 

 
Art.2: Sumele menționate la art. 1 ce vor fi încasate constituie venit la bugetul local al Comunei 

Vama Buzăului. 
 
 Art.3: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului, respectiv Viceprimarul comunei 
Vam Buzăului în a semna contractele de închiriere. 
 

Art.4: Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu asigură 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
             Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și se aduce la cunoștință 
publică. 
 

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


