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. 42 din 31.03.2022

-

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 5683/19.10.2021

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2022;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, 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 solicitarea proveniră de la S.C. Vamvet S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 875/14.02.2022;
Cunoscând prevederile contractului de închiriere nr. 5683/19.10.2021 încheiat între Comuna
Vama Buzăului – în calitate de locator și S.C. Vamvet S.R.L. – în calitate de locatar;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (6), lit. ,,a”, coroborate cu prevederile art. 287 și ale
art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46 din
23.04.2021 - privind aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama Buzăului,
sat Vama Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar” și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 51 din 31.05.2019 - privind aprobarea nivelurilor chiriei/redevenței aferente imobilelor clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama Buzăului;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 5683/19.10.2021
încheiat între Comuna Vama Buzăului – în calitate de locator S.C. Vamvet S.R.L. – în calitate de
locatar, prin care se modifică suprafața imobilului ce face obiectul acestui contract, aceasta fiind de
35,33 m.p..
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
comunei Vama Buzăului.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ștefan Viorel GAL
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru.”

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

