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HOTĂRÂREA 

 
 

     nr. 84 din 06.12.2013  
 

- aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului 

 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 06.12.2013; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, referatul întocmit de 
compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Cunoscând prevederile art. 13, lit. „a” din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin (2), lit. ,,c” şi alin (4), lit. ,,a” şi ale art. 123 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art. 1650 şi urm. din Codul civil, republicat; 
 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, de principiu, achiziţionarea de către Comuna Vama Buzăului a următoarelor 

imobile: 
1. Brutărie, grajd şi magazie (împreună cu toate utilităţile, utilajele şi dotările)– situate în 

comuna Vama Buzăului, str. Principală, nr. 380, judeţul Braşov; 
2. Baracă metalică, prăvălie şi gard împrejmuitor - situate în centrul comunei Vama Buzăului, 

judeţul Braşov; 
3. Clădire administrativă şi hală anexă - situate în comuna Vama Buzăului, punctul numit ,,La 

Făbricuţă”, str. Principală, nr. 283, judeţul Braşov. 
 

Art.2: Se aprobă întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele menţionate la art. 1, în vederea 
stabilirii valorilor de piaţă ale acestora, de către expertul evaluator P.F.A. ing. Toma Oţelea. 

 
Art.3: Finanţarea achiziţiei menţionate la art. 1 se va cuprinde în bugetul local de venituri şi cheltuieli 

al comunei Vama Buzăului pe anul 2014. 
 

Art.4: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a 
întreprinde orice alt demers necesar în vederea demarării achiziţiei menţionate la art. 1. 

 
Art.5: Compartimentul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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