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. 30 din 28.02.2022
- privind aprobarea neprelungirii contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului și
Asociația “Transhumanța Vama Buzăului”
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2022;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul consilier local Neagovici Ciprian Alexandru, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către compartimentul 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 cererea nr. 07/27.01.2022 a Asociației “Transhumanța Vama Buzăului”, înregistrată la Primăria Comunei Vama
Buzăului sub nr. 567/07.02.2022 prin care se solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între
Asociația “Transhumanța Vama Buzăului” în calitate de concesionar și Comuna Vama Buzăului în calitate de concedent;
Având în vedere faptul că contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 a fost încheiat anterior reglementării modalității de
închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, iar prin O.U.G. 34/23.04.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.
267/13.05.2013 s-a reglementat organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, inclusiv modalitatea de închiriere a
pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor;
Știind că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 133/22.12.2021 a fost aprobat Amenajamentul
pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 44/19.01.2018, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale
pe hectar de pajiște;
- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul
public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, aprobată
prin Ordinul nr. 226/235/2003 al Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministrului Administrației Publice,
modificată și completată prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr. 541/2009;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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 neprelungirea contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului în calitate
de concedent și Asociația “Transhumanța Vama Buzăului” în calitate de concesionar;
Art.2: Se aprobă încheierea unui acord de încetare la data de 18.04.2022, ca urmare a expirării duratei contractului de concesiune
nr. 1262/18.04.2012;
Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului împreună cu Secretarul general al comunei Vama Buzăului, asigură aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului
comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Asociației “Transhumanța
Vama Buzăului” şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Radu COMĂNIȚĂ
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 8 voturi ,,pentru.”

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

