
 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 
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- privind însuşirea lucrărilor efectuate şi stadiul de realizare al acestora pe parcursul anului 2010 

  
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2011; 
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 13/25.02.2011 – privind 

aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2011şi a  Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ulterioare, referitoare la rectificarea 
bugetului local al comunei Vama Buzăului; 

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
vama Buzăului privind lucrările efectuate şi stadiul de realizare al acestora pe parcursul anului 2010, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;  

Analizând prevederile: 
 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi competările ulterioare;  
 - Hotărârea Guvernului 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 , privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 
2006, cu modificările şi competările ulterioare; 
 - Hotararea nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006; 
 - OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, cu modificările şi competările ulterioare; 
 - Hotararea nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi competările ulterioare; 
 - OUG nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 
 - Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, cu modificările şi competările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1-3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi competările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului îşi însuşeşte lucrările efectuate pe parcursul anului 2010 
şi stadiul de realizare al acestora, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2: Pentru lucrările contractate şi nefinalizate pe parcursul anului 2010, Consiliul Local al comunei 
Vama Buzăului urmează să aloce fonduri în cadrul bugetului pe anul 2011, în vederea finalizării acestora. 
 Art. 3: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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