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. 69 din 17.10.2014
- aprobarea achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.10.2014;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului şi referatul întocmit
de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 84/06.12.2013
– privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului;
Văzând oferta de vânzare a d-lui Urogdi Robert, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr.
3827/11.09.2014, precum şi raportul de evaluare nr. 42/2014 întocmit de către P.F.A. Toma Oţelea;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin (2), lit. ,,c” şi alin (4), lit. ,,a” şi ale art. 123, alin. (1) 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), alin. (2) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă achiziţionarea de către Comuna Vama Buzăului a următoarelor imobile:
1. Baracă metalică - situată în centrul comunei Vama Buzăului, nr. 297A, judeţul Braşov, conform
extrasului C.F. nr. 100705 – Vama Buzăului (C.F. vechi nr. 4336A+4), nr. topo. 3703/2/1/1;
2. Magazin de prezentare şi desfacere brânzeturi (2 încăperi) şi depozit de brânzeturi, construite
înainte de 1958 - situate în centrul comunei Vama Buzăului, nr. 297A, judeţul Braşov, conform
extrasului C.F. nr. 100705 – Vama Buzăului (C.F. vechi nr. 4336A+4), nr. topo. 3703/2/1/1.
Art.2: Preţul de achiziţie pentru imobilele menţionate la art. 1 este de 22.000 lei.
Art.3: Finanţarea achiziţiei menţionate la art. 1 se va face din bugetul local de venituri şi cheltuieli al
comunei Vama Buzăului pe anul 2014.
Art.4: Se abilitează primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a semna contractul
de vânzare- cumpărare ce va fi încheiat la Biroul Notarului Public Savu Alin Gabriel – Sfântu Gheorghe.
Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului şi 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, prefectului judeţului Braşov, d-lui Urogdi Robert
şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciprian Alexandru NEAGOVICI

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

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

