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- privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 

5125/28.10.2015 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul întocmit 

de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Văzând solicitarea provenită de la dl. Iancu Marius Eusebiu, înregistrată la Primăria comunei 
Vama Buzăului cu nr. 5125/28.10.2015, precum și propunerea făcută de viceprimarul comunei și 
salariatul cu atribuții pe linie de patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vama Buzăului; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (5), lit. ,,b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă vânzarea de țiglă pământ, rezultată în urma unor demolări efectuate de către 
Comuna Vama Buzăului, către persoanele fizice care își manifestă în scris dorința în acest sens, la 
prețul de 1 leu/bucată. 
 

Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului şi responsabilul cu atribuţii în domeniul 
urbanismului 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 și viceprimarului comunei Vama Buzăului, 
prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                Sergiu Oliver BORCEA                                  Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 10 voturi ,,pentru”; 
- 1 ,,abținere”. 


