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

HOTĂRÂREA
-






nr. 9 din 29.01.2016
privind aprobarea dării în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a imobilului
,,Grădinița Vama Buzăului”, situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 424, județul
Brașov
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile:
art. 20, alin. (1), corroborate cu cele ale art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 119 și ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 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 darea în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a imobilului
,,Grădinița Vama Buzăului”, situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 424, județul Brașov,
aparținând domeniului public al Comunei Vama Buzăului.
Art.2: Se stabilește durata dării în folosință gratuită la perioada de 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii
acesteia, conform condițiilor existente la acea dată.
Art.3: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului să semneze contractul de comodat și
procesele verbale de predare – primire a mijloacelor fixe și ale obiectelor de inventar aferente acestui imobil.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vama
Buzăului și salariatul cu atribuții pe linie de patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Directorului
Școlii Gimnaziale Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

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

