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- privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției 
,,Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov“, 

compusă din valoarea lucrărilor executate decontate sau nedecontate, până la 31.12.2015 și valoarea rest de 
executat  

  
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului 

de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând adresa nr. 1584/11.01.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 150/20.01.2016; 
Având în vedere prevederile: 

 art. 21, lit. ,,b” din Legea nr. 195/2006 privind legea cadru a descentralizării, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c” și alin. (4), lit. ,,d”, coroborate cu cele ale art. 36, alin. (6), lit. 

,,a”, pct. 13 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 indicatorii tehnico – economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției 
,,Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov“, 
compusă din valoarea lucrărilor executate decontate sau nedecontate, până la 31.12.2015 și valoarea rest de 
executat, astfel: 
 valoarea lucrărilor executate decontate sau nedecontate, până la 31.12.2015: 

2.355.586,96 lei + 565.340.87 lei (T.V.A. 24%); 
  TOTAL: 2.920.927,83 lei. 

 valoare rest de executat: 
137.200,07 lei + 27.440,01 lei (T.V.A. 20%); 
  TOTAL: 164.640,08 lei. 

 
 Art.2: Primarul comunei 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 comunei Vama Buzăului, compartimentului achiziţii publice, prefectului 
judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


