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. 69 din 30.07.2021
- privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere în favoarea
S.C. Marvas Rațional S.R.L.
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.07.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând solicitarea provenită de la S.C. Marvas Rațional S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 3778/07.07.2021;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5/08.02.2021, emis de către Primăria
comunei Vama Buzăului;
Cunoscând prevederile art. 755 și urm. din Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”c” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă acordarea unui drept de servitute de trecere pentru pozarea subterană a rețelei de
distribuție a energiei electrice în favoarea S.C. Marvas Rațional S.R.L., pe traseul Ulița ,,La Ionescu” (proprietate
publică a Comunei Vama Buzăului), din pământ stabilizat, cu ieșire în izlazul comunal (proprietate privată a
Comunei Vama Buzăului) – pe lângă Festung – Titilă – Ulița ,,Vama de Sus” până la intersecția cu drumul
forestier ,,Urlătoare”.
Art.2: Dreptul de servitute de trecere menționat la art. 1 se acordă pe perioada existenței construcției.
Art.3: Beneficiarul dreptului de servitute de trecere va readuce terenul ce face obiectul transmiterii la
starea inițială, pe cheltuiala sa și nu va produce alte prejudicii acestui teren, în sens contrar se obligă la plata unei
juste despăgubiri către Comuna Vama Buzăului, în calitate de proprietar al terenului, al cărei cunatum va fi
stabilit de un evaluator autorizat, pe cheltuiala beneficiarului dreptului de servitute.
Art.4: Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către Viceprimarul
comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Vama Buzăului,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, S.C.
Marvas Rațional S.R.L. și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA

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

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

