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. 26 din 16.02.2018
-

privind analizarea cererii doamnei Popica Mihaela – reprezentant legal S.C. Vama Games
S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 791/05.02.2018

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.02.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Văzând adresa înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 791/05.02.2018,
provenită de la Popica Mihaela – reprezentant legal S.C. Vama Games S.R.L. și prin care se solicită
alocarea temporară unei suprafețe de teren în incinta Rezervației de zimbrii ,,Valea Zimbrilor – Vama
Buzăului”, în vederea amenajării unei arene pentru desfășurarea jocului de ,,laser tag outdoor”;
Luând în considerare faptul că acest joc se adresează publicului larg, precum și locația
solicitată, una foarte importantă la nivelul comunei Vama Buzăului, din punct de vedere turistic;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,a” și alin. (6), lit. ,,a’’,
pct. 5, pct. 6 și pct. 18 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Cunoscând prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului pentru
perioada 2016 – 2021, referitoare la dezvoltarea turismului;
În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului își exprimă acordul în sensul amplasării
temporare de către S.C. Vama Games S.R.L., cu sediul în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr.
16A, județul Brașov, CUI 38201222, a unei arene pentru desfășurarea jocului de ,,laser tag outdoor” în
incinta Rezervației de zimbrii ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”.
Art.2: În vederea ducerii la îndeplinire a celor prevăzute la art. 1, Comuna Vama Buzăului va
încheia un Acord de parteneriat cu S.C. Vama Games S.R.L..
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului
Braşov, d-nei Popica Mihaela şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Viorel GAL

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

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

