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. 46 din 08.05.2013
- privind aprobarea lucrărilor de întreţinere a păşunii precum şi a utilităţilor zoopastorale ce trebuie
realizate de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”
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;
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”;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 45/08.05.2013
privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012;
Văzând „Programul Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului” de desfăşurare a lucrărilor de
îmbunătăţire, întreţinere şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce
formează izlazul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2011-2013”;
Ştiind prevederile Legii 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 lucrările de întreţinere a păşunii precum şi a utilităţilor zoopastorale ce trebuie
realizate de către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, în conformitate cu prevederile contractului de
concesiune nr. 1262/18.04.2013, conform “Programului Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului” de
desfăşurare a lucrărilor de îmbunătăţire, întreţinere şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a
trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2011-2013”, ce
constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa 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

