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  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 64 din 31.07.2014  

-  privind aprobarea completării Hotărârii nr. 36/28.03.2014 a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 36/28.03.2014 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 142.737,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului,  
judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100141 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100141, în patru loturi; 

Văzând adresa nr. 7900/30.05.2014 a Instituţiei Prefectului Braşov prin care se solicită completarea 
hotărârii mai sus menţionate; 

Având în vedere prevederile art. 60 şi urm. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 36, alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii nr. 36/28.03.2014 a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 142.737,00 m.p., situat în comuna Vama 
Buzăului,  judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100141 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100141, în patru loturi, 
după cum urmează: 
După art. 1 se introduce un nou articol, articolul 2, care va avea următorul cuprins: 

,,Proprietarul terenului care se dezmembrează, menţionat la art. 1, este Comuna Vama Buzăului, 
scopul dezmembrării fiind cel descris în contractul de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, 
încheiat între Comuna Vama Buzăului, în calitate de asociat participant şi S.C. Dălghiaş Development 
S.R.L., în calitate de asociat administrator, anume construirea primelor unităţi locative pe terenul supus 
dezmembrării”. 
 

Art.2: 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. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     Vasile IONESCU                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN   

- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”.     


