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              nr. 45 din 08.05.2013  
        - privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 08.05.2013, 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii Fondului Funciar Braşov 

nr. 61/07.02.2013 prin care se aprobă actualizarea şi completarea Anexei 16 aprobată prin Decizia nr. 
202/1991, modificată şi completată prin Decizia 275/1991 a Prefecturii Judeţului Braşov privind restituirea 
unor terenuri în vederea stabilirii suprafeţei izlazului comunal proprietate privată a comunei Vama 
Buzăului; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012 
privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea 
privată a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”, precum şi ale contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 
încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”; 

Ştiind prevederile procesului verbal al comisiei de analiză a cererilor depuse de către organizaţiile şi 
asociaţiile locale ale crescătorilor de animale pentru concesionarea unor suprafeţe de pajişti disponibile din 
proprietatea privată a comunei Vama Buzăului, înregistrat la primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
776/05.03.2013;  

Văzând prevederile raportului de expertiză întocmit de P.F.A. ing. Toma Oţelea şi înregistrat la 
Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 1373/18.04.2013; 

Analizând prevederile: 
a) Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor; 
b) art. 36, alin. (5), lit. ,,b”, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 15, alin. (2) din Lega nr. 
214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3), 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 încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 

încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, în sensul modificării 
Art. 1 din cap. II. Obiectul contractului şi Art. 4 din cap. IV. Redevenţa concesiunii şi modalitatea de plată 
precum şi completarea Art. 6 din cap. VI. Încetarea contractului de concesiune, astfel: 

- Art. 1 din cap. II. Obiectul contractului, va avea următorul cuprins: 
„Art.1 - Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea în vederea folosinţei şi întreţinerii  
suprafeţei de 1.850,79 ha păşune ce face parte din izlazul comunal proprietate privată a comunei Vama 
Buzăului, situată în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov.”  

- Art. 4 din cap. IV. Redevenţa concesiunii şi modalitatea de plată, va avea următorul cuprins: 
 “Art.4. - Redevenţa este de 250.000,00 lei anual şi se va achita, de către concesionar în două rate 
semestriale până cel târziu în ultima zi a semestrului în curs.          
Plata redevenţei se face astfel:  
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- în contul concedentului nr. RO84TREZ21365004XXX000787 sau nr. RO08TREZ13621300205XXXXX 
deschis la Trezoreria Săcele din contul concesionarului nr. RO21RNCB0126117070870001 deschis la 
Banca Comercială Română; 
sau 
- numerar la casieria Primăriei Comunei Vama Buzăului.  
Începând cu anul 2014, redevenţa se va indexa anual, funcţie de indicele de inflaţie stabilit de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 Executarea cu întârziere a obligaţiei de plată a redevenţei, în oricare dintre cele două variante, 
conduce la suportarea de către concedent a unor penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi de întârziere 
până la achitarea integrală a obligaţiei de plată scadentă de către concedent.” 

- Art. 6 din cap. VI. Încetarea contractului de concesiune, se va completa cu litera f), g): 
“f) prin acordul părţilor; 
 g) prin dispariţia concesionarului.” 
 

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Vama Buzăului. 

 
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, Asociaţiei 
“Transhumanţa Vama Buzăului” şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Radu COMĂNIŢĂ                                                                Avizează pentru legalitate, 
                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian – Constantin GĂITAN         

  


