
 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. 60 din 23.05.2018 

- privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului constituit din  teren situat în 

intravilanul comunei Vama Buzăului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
„Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
În conformitate cu prevederile : 
    - Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“ C.N.I.” S.A; 
    -   art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu 

modificările și completările ulteioare; 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (3) și ale art. 115, alin. (1), lit „b”  din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului constituit din teren situat în intravilanul 
comunei Vama Buzăului, sat Buzăiel, județul Brașov și aflat în administrarea Consiliului Local Vama Buzăului, în 
suprafață de 454 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 101094, nr.cadastral 101094, nr. Topo 101094, liber de orice 
sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.”- S.A. a  obiectivului de investiţii : 

„ Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 
     Art.2: Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în 

vigoare. 
Art.3: Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, județul Brașov a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 
Art.4 : Consiliul Local al comunei Vama Buzăului  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren 

necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
Art.5: Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Vama 

Buzăului în valoare de 241.327,26 lei cu TVA. 
Art.6: Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 

realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 
 Art.7: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Companiei Naţionale de Investiţii 
“C.N.I.” S.A., compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului 
şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Ioan Nicolae MARIȘ                                                           Avizează pentru legalitate, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                            Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- __ consilieri prezenţi; 
- __ voturi ,,pentru”; 
-__ voturi ,,împotrivă”; 
-__ ,,abțineri”. 


