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                                                                     nr. 28 din 31.03.2015  
 

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

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2015; 

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) ți alin. (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: 
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•  la secţiunea I “BUNURI IMOBILE ” se modifică următoarele poziţii : 

  -  la poziţia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins :”105.966,47”; coloana 6 va avea următorul cuprins :            ” Proprietate 

publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.4242/16.10.2014”; 

  -  la poziţia 77, coloana 5 va avea următorul cuprins :”119.827,40”; coloana 6 va avea următorul cuprins :            ” Proprietate 

publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.4242/16.10.2014”; 

  -  la poziţia 78, coloana 5 va avea următorul cuprins :”118.851,60”; coloana 6 va avea următorul cuprins :            ” Proprietate 

publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.4242/16.10.2014”; 

  -  la poziţia 79, coloana 5 va avea următorul cuprins :”64.468,42”; coloana 6 va avea următorul cuprins :              ” Proprietate 

publică a com Conf.  art. 8 lit. „c” din OG. 43/97 rep.  și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.4242/16.10.2014”; 

  -  la poziția 128, coloana 5 va avea următorul cuprins :”4.235.783,49”; coloana 6 va avea următorul cuprins :     

 ” Proprietate publică a comunei conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2352/24.09.2008,  

nr.2856/23.11.2007, nr.3231/10.09.2010, nr.2456/29.07.2011, nr.3815/05.12.2011, nr.2254/25.07.2012, nr.3615/12.12.2012, 

4868/15.12.2014”; 

 

 
 
 



 

 3

Art.2: Se aprobă completările 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: 

 
 

Secţiunea I 
Bunuri imobile

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 

sau, după caz, 
anul dării în 

folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

 
 
 

-lei- 

Denumire act 
proprietate sau alte 

acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
140 1.5.12. Baracă metalică, 

magazin de 
prezentare și 
desfacere 
brânzeturi și 
depozit de 
brânzeturi 

Construcție metalică pe structură cu 
stâlpi din metal pe sâmburi de beton, cu 
înălțime de 4m, învelită pe laturi cu 
tablă ondulată, cu structură metalică a 
șarpantei și învelitoare din plăci de 
metal, podea din beton. Dimensiuni : 
32,2x10,8x4m. Dotată cu uși metalice 
și tâmplărie metalică cu geamuri 
simple, fără instalație de încălzire și 
iluminat.Depozitul de brânzeturi este o 
structură pe fundație de beton și zidărie 
portantă din cărămidă cu două încăperi, 
finisaj inferior, cu instalații de iluminat, 
electrice și apă, fără grup sanitar și 
încălzire. Dimensiuni: 21x4,4x2,5m. 
CF 100705 (provenită din cartea 
funciară de pe hârtie cu numărul 
4336A+4)UAT Vama Buzăului , nr. 
Cad:C1, Top:3703/2/1/1 și nr. Cad:C2, 
Top: 3703/2/1/1; 

2014 22.000 Proprietate publică 
a comunei conform 
Contractului de 
vânzare cumpărare 
nr.1719/31.10.2014 
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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  

Vecinătăţi : 
● latura de N- proprietăţi individuale cu 
grădini şi pajişti; 
● latura de S – proprietăţi individuale 
cu grădini şi pajişti ; 
● latura de E – Clădire din lemn de la 
nr.375 ; 
● latura de V – proprietăţi individuale 
cu grădini şi pajişti . 
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Art.3: 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.4: 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,   
                    Ioan Nicolae MARIȘ                                                                  Avizează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 
 
 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      
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