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- privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural 
Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, prin care se arată necesitatea și oportunitatea investiției, precum și avizele 
comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – program finanțat de Uniunea 
Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6 – 
Investiții associate cu protejarea patrimoniului cultural; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (6),  pct. 4 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 depunerea de către Comuna Vama Buzăului a proiectului ,,Achiziție dotări pentru 
Căminul Cultural Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, investiție necesară și oportună la nivelul comunei Vama 
Buzăului. 

Art.2: Investiția va fi realizată în cadrul Căminului Cultural Acriș, din comuna Vama Buzăului, satul 
Acriș, nr. 85, județul Brașov, ținând cont de activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei de depunere 
a cererii de finanțare, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Cheltuielile aferente proiectului menționat la art. 1 se prevăd în bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.4: Proiectul menționat la art. 1 nu va fi generator de venit, conform caracteristicilor tehnice ale 
investiției, descrise în Memoriul justificativ ce constituie Anexa nr. 2 și care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5: Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului. 

Art.6: Primarul comnunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae Chirilaș este împuternicit ca reprezentant 
legal al Comunei Vama Buzăului în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) în derularea 
proiectului menționat la art. 1.  

Art.7: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama Buzăului.  
     Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică 
prin afișarea la sediul primăriei 

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


