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- privind analizarea solicitării înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 

2765/31.05.2017, provenită de la dl. Anghel Liviu Ionuț 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2017; 

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. 2765/31.05.2017, 
provenită de la dl. Anghel Liviu Ionuț și prin care se solicită alocarea unui spațiu în vederea 
deschiderii unei expoziții cu obiecte de artă;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,a” și alin. (6), lit. ,,a’’, 
pct. 4 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: Se aprobă, de principiu, închirierea către dl. Anghel Liviu Ionuț a unui spațiu din 
incinta imobilului Club Sătesc, situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 378, 
proprietate publică a Comunei Vama Buzăului, în vederea deschiderii unei expoziții cu obiecte de 
artă. 

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
 

            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului 
Braşov, dl. Anghel Liviu Ionuț şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


