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- privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat 

al Comunei Vama Buzăului 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul compartimentului de 

specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii, coroborate cu prevederile 
art. 36, alin. (2) lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi 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 inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului privat al Comunei Vama 
Buzăului la data de 31.12.2016, cu modificările şi completările intervenite în structura acestuia, 
întocmit de Comisia centrală de inventariere constituită prin Dispoziția primarului comunei Vama 
Buzăului nr. 182/29.11.2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama 

Buzăului.  
 

     Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov și se 
aduce la cunoștință publică. 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Radu COMĂNIȚĂ                                                              Avizează pentru legalitate, 
                                                     SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


