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- aprobarea achiziționării unor imobile aflate în patrimoniul S.C. Ovinic S.R.L. și amplasate în 
județul Brașov, comuna Vama Buzăului, sat Acriș, pe terenul cu nr. top. 100093 proprietatea 

Comunei Vama Buzăului 
  

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.05.2015; 
 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; 
 Văzând oferta de vânzare provenită de la S.C. Ovinic S.R.L. Sita Buzăului, înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului cu nr. 2805/25.05.2015, precum şi raportul de evaluare nr. 34/2015 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 unor imobile aflate în patrimoniul S.C. 
Ovinic S.R.L. Sita Buzăului și amplasate în județul Brașov, comuna Vama Buzăului, sat Acriș, pe terenul înscris în 
Cartea funciară nr. 100093 – Vama Buzăului, cu nr. cad. 100093 proprietatea Comunei Vama Buzăului. 
 

Art.2: Preţul de achiziţie pentru imobilele menţionate la art. 1 este de 35.000,00 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 2015. 
 

Art.4: Se abilitează primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a semna contractul 
de vânzare- cumpărare ce va fi încheiat la un Birou al Notarului Public. 

 
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, S.C. Ovinic S.R.L.  şi 
se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ionel ZAHARIE                                                Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”; 


