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

HOTĂRÂREA
nr. 9 din 27.01.2017
privind aprobarea modificării cotizației aferente anului 2017, pe care Comuna Vama
Buzăului trebuie să o achite în calitatea acesteia de membru activ în cadrul Asociației de Dezvoltare
Durabilă ,,Curbura Carpaților”
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul compartimentului de
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile:

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), completat cu Regulamentul (UE) nr. 807/2014, şi normele acestuia de
aplicare;
•
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune şi generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, completat cu Regulamentul (UE) nr. 480/2014, şi normele acestuia
de aplicare;
•
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020;
•
Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor PNDR 2014-2020 susţinute prin FEADR;
•
Hotărârea nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
•
OUG 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
•
OG 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;
•
Decizia Comisie Europene C (2015) 3508 din 26.05.2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al
României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 87 din 31.08.2015 - privind
aprobarea includerii unității administrativ – teritoriale Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociației de Dezvoltare
Durabilă Curbura Carpaților;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” si “e”, alin. (4), lit. “a”, alin. (7), lit. “a” şi art.
37, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (2) și cele ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea cotizației aferente anului 2017, pe care Comuna Vama Buzăului trebuie să o
achite în calitatea acesteia de membru activ în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”, aceasta
fiind stabilită la cuantumul de 8 lei/locuitor/an.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin compartimentul
financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov, compartimentului financiar –
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și se aduce la cunoștință
publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

