
   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 31.10.2012 

 
 

- privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a pădurii proprietate publică a Comunei Vama 
Buzăului 

 
 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând Titlul de proprietate nr. 128/L1, emis la data de 30.01.2003, prin care se atribuie Comunei 

Vama Buzăului suprafaţa de 1298,2 ha teren forestier; 
Având în vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. (2), lit. ,,c” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii cadastrului 
şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă înscrierea în cartea funciară a pădurii proprietate publică a Comunei Vama 
Buzăului, pădure asupra căreia Comuna Vama Buzăului deţine titlul de proprietate şi care a fost atribuită 
acesteia în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar. 

 
Art.2: Înscrierea în cartea funciară menţionată la art. 1 va fi realizată de către Andrieş Radu – 

persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie. 
 
Art.3: Cheltuielile necesare decontării prestării serviciului menţionat la art. 2 vor fi asigurate din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului. 
 
Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
 
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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