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- privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul fotbalistic ,,Cupa Satelor” 
dedicat comunităților rurale din România 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2018, 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Văzând adresa înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4741/06.08.2018, adresă prin 

care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale înaintează Comunei Vama Buzăului invitația de a 
participa la proiectul fotbalistic ,,Cupa Satelor”, atașând în acest sens și adresa Federației Române de Fotbal; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare declarația de acceptare a d-lui Buzea Constantin, înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 6073/18.10.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,e” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 3, pct. 5 și pct. 6 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului la proiectul fotbalistic ,,Cupa Satelor” dedicat 
comunităților rurale din România. 
 Art.2: Se aprobă finanțarea de la bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului a 
cheltuielilor necesare realizării activității menționate la art. 1, astfel: cheltuielile cu achiziționarea de 
echipament sportiv pentru copii și antrenor, cheltuielile de transport, cheltuielile de cazare, cheltuielile de 
masă în etapele de campionat județean și faza regională, a taxelor de înscriere și de arbitraj, precum și a 
oricăror alte cheltuieli cauzate de participarea la această competitie. 
 Art.3: Se desemnează dl. Buzea Constantin, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Vama 
Buzăului, nr. 777A, județul Brașov, legitimate prin C.I. seria ZV, nr. 113186 ca fiind persoana responsabilă 
cu pregătirea fizică și tehnico-tactică a echipei de fotbal ce va reprezenta Comuna Vama Buzăului în cadrul 
proiectului menționat la art. 1, acesta deplasându-se alături de echipă și beneficiind de decontarea de la 
bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului a tuturor cheltuielilor de natura celor 
menționate la art. 2. 
 Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Vama Buzăului și Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu.  

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, 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, d-lui Buzea Constantin şi se 
aduce la cunoştinţă publică. 

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


