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    HOTĂRÂREA 
              nr. 59 din 13.06.2019 

- privind aprobarea închirierii unui spațiu către Compania Națională Poșta Română S.A., în vederea 
înființării unui ghișeu poștal la nivelul comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.06.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând solicitarea nr. 302/3309/24.05.2019 provenită de la Compania Națională Poșta Română S.A. și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2979/28.05.2019; 
Analizând prevederile art. 1777 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c” și alin. (5), lit. ,,b”, din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 51 din 31.05.2019 - 
privind aprobarea nivelurilor chiriei/redevenței aferente imobilelor - clădiri aflate în proprietatea Comunei 
Vama Buzăului; 

În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă închirierea către Compania Națională Poșta Română S.A., în vederea înființării unui 

ghișeu poștal la nivelul comunei Vama Buzăului, a unui spațiu în suprafață de 40,6 m.p. proprietate privată a 
Comunei Vama Buzăului, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 380, județul Brașov.  

 
Art.2: Se aprobă durata pentru care se va închiria spațiul descris la art. 1, aceasta fiind de 10 ani. 
 
Art.3: Prețul chiriei aferent spațiului menționat la art. 1 este în cuantum de 1,5 euro/m.p./lună.. 
 

 Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei 
Vama Buzăului. 
 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, 
Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice, Biroului buget-contabilitate, taxe 
şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Constantin VOINEA                                                Avizează pentru legalitate, 
                                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                 Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- __ consilieri prezenţi; 
- __ voturi ,,pentru”; 
-__ voturi ,,împotrivă”; 
- __ ,,abțineri”. 


