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nr. 4 din 31.01.2014 
 

- privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei 
Vama Buzăului 

 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, referatul compartimentului de specialitate, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama Buzăului;  
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, minicipiilor şi judeţelor, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. 
,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 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, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1: Se aprobă modificările intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Vama Buzăului, întocmit de Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 9/25.02.2011 şi atestat prin H.G. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr. 50 – comuna Vama 
Buzăului, astfel: 
 
a) Modificările intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului: 
 
•  la secţiunea I “BUNURI IMOBILE ” se modifică următoarele poziţii : 
-  la poziţia 8 , coloana 5 va avea următorul cuprins :”160.204,50” ”; 
-  la poziţia 9 , coloana 5 va avea următorul cuprins :”125.731,32”; 
-  la poziţia 10 , coloana 5 va avea următorul cuprins :”263.793,19”; 
-  la poziţia 16, coloana 5 va avea următorul cuprins :”531.915”; 

  -  la poziţia 22, coloana 5 va avea următorul cuprins :”389.867,75”; 
  -  la poziţia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins :”43.214,75”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” 
Proprietate publică a Comunei conf. art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr.3438/21.11.2013”; 
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  -  la poziţia 62, coloana 5 va avea următorul cuprins :”483.627,13”; coloana 6 va avea următorul cuprins :” 
Proprietate publică a Comunei conf. art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr.3438/21.11.2013”; 
-  la poziţia 106, coloana 5 va avea următorul cuprins :”477.803,77”; 
-  la poziţia 107, coloana 5 va avea următorul cuprins :”136.256,83”; 
-  la poziţia 108, coloana 5 va avea următorul cuprins :”1.025.124,91”; 
-  la poziţia 109, coloana 5 va avea următorul cuprins :”931.093,19”; 
-  la poziţia 112, coloana 5 va avea următorul cuprins :”472.216,32”; 
-  la poziţia 113, coloana 5 va avea următorul cuprins :”14.374,90”; 
-  la poziţia 117, coloana 5 va avea următorul cuprins :”116.603,14”; 
-  la poziţia 118, coloana 5 va avea următorul cuprins :”80.603,90”; 
-  la poziţia 119, coloana 5 va avea următorul cuprins :”47.408,50”; 
-  la poziţia 123, coloana 5 va avea următorul cuprins :”3.064.220,05”; 
-  la poziţia 124, coloana 5 va avea următorul cuprins :”1.174.443,54”; 
-  la poziţia 125, coloana 5 va avea următorul cuprins :”25.229,28”; 
-  la poziţia 126, coloana 5 va avea următorul cuprins :”733.549,80”; 
-  la poziţia 127, coloana 5 va avea următorul cuprins :”1.132.664,92”; 
-  la poziţia 128, coloana 5 va avea următorul cuprins :”3.895.377,39”; 
-  la poziţia 129, coloana 5 va avea următorul cuprins :”251.461,51”; 
-  la poziţia 130, coloana 5 va avea următorul cuprins :”1.219.090,49”; 
-  la poziţia 131, coloana 5 va avea următorul cuprins :”50.985,72”; 
-  la poziţia 132, coloana 5 va avea următorul cuprins :”11.759,24”; 
-  la poziţia 134, coloana 5 va avea următorul cuprins :”150.825,63”; 
-  la poziţia 135, coloana 5 va avea următorul cuprins :”821.908,44”; 
-  la poziţia 136, coloana 5 va avea următorul cuprins :”18.831.854,06”; 
-  la poziţia 137, coloana 5 va avea următorul cuprins :”237.427,20”; 
-  la poziţia 139, coloana 5 va avea următorul cuprins :”131.675,60”; 

 
 
 
Comisia de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc  
domeniul public al comunei Vama Buzăului constituită conform  
Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 / 25.02.2011: 
 
 
 
Preşedinte:  Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 
 
Membrii: Adrian Constantin GĂITAN 
 
 Daniel Mirică 
 
 Cosmina – Georgeta ALDEA 
 
 Eduard – Ionel LUPU 
 
 Ştefan BUZEA  
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Art.2: Primarul comunei şi compartimentul financiar–contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.3: 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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Membrii: Adrian Constantin GĂITAN 
 
 Daniel Mirică 
 
 Cosmina – Georgeta ALDEA 
 
 Eduard – Ionel LUPU 
 
 Ştefan BUZEA  
    
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
    Ionuţ Bogdan DRĂGAN                                                                    Avizează pentru legalitate, 
                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                   Adrian – Constantin GĂITA 


