
 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 
                                  STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 104 din 29.10.2021 

- privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în participațiune nr. 4400/27.12.2010 
încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L. 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.10.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui 

proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului și văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere prevederile contractului de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna 
Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L. – Vama Buzăului; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 96/10.12.2010 privind 
aprobarea asocierii în participaţiune a Comunei Vama Buzăului cu S.C. Dălghiaş Development S.R.L.,  în vederea  
realizării unui “Complex eco-turistic montan Valley 21 – Vama Buzăului”; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 95 din 30.09.2021 -
privind aprobarea constituirii comisiei de negociere a Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în participaţiune nr. 
4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.; 

În baza proceselor verbale de negociere nr. 5461/06.10.2021 și nr. 5602/13.10.2021, încheiate de comisia 
menționată mai sus, ca urmare a analizării proiectului Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în participaţiune nr. 
4400/27.12.2010, în cadrul ședințelor din data de 06.10.2021 și 13.10.2021 și văzând forma finală a acestui act adițional 
rezultată în urma acestor ședințe; 

Văzând adresa nr. 22/28.10.2021 provenită de la S.C. Dălghiaș Development S.R.L. prin care se înaintează 
Raportul activităților întreprinse și stadiul actual al proiectului Complex eco-turistic montan Valley 21 Vama Buzăului, 
adresă ce a fost înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5864/28.10.2021 și având în vedere informarea 
făcută în cadrul ședinței de către domnul Șerban Lucian Andrei, administratorul S.C. Dălghiaș Development S.R.L.; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (9), lit. ,,a”, coroborate cu prevederile art. 362, 
alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă Actul adițional nr. 4 la contractul de asociere în participațiune nr. 4400/27.12.2010 încheiat între 
Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2: Se aprobă însuşirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participaţiune încheiat între 
Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L. – Vama Buzăului, conform raportului ce constituie Anexa 
nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama 
Buzăului. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevazut de lege, Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului comunei Vama Buzăului S.C. Dălghiaș 
Development S.R.L. și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                  Dragoș COMĂNIȚĂ                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


