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- aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul 
privat al acesteia și demolarea acestora 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.06.2018, 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând în considerare starea avansată de degradare în care se află imobilele Baracă metalică – 
situată în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 297A, județul Brașov, înscrisă în C.F. nr. 
100705 – Vama Buzăului și Magazin de prezentare și desfacere brânzeturi (2 încăperi) și depozit de 
brânzeturi, construite înainte de 1958 - situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 
297A, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100247 – Vama Buzăului; 

 Având în vedere 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), alin. (2) 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 trecerea din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul privat al 
acesteia a următoarelor imobile: 

a) Baracă metalică – situată în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 297A, 
județul Brașov, înscrisă în C.F. nr. 100705 – Vama Buzăului; 

b) Magazin de prezentare și desfacere brânzeturi (2 încăperi) și depozit de brânzeturi, 
construite înainte de 1958 - situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 
297A, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100247 – Vama Buzăului. 
 

Art.2: Se aprobă demolarea imobilelor menționate la art. 1 în vederea edificării pe amplasamentele 
acestora a unei „Săli de sport școlare, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”. 

 
Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

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, 
compartimentului patrimoniu 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; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


