
 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. 42 din 28.03.2014  
 

- aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului  
    nr. 24/12.02.2014 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2014; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/12.02.2014 - 
privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al 
comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul 
agricol; 

Văzând adresa Instituţiei Prefectului Braşov nr. 3817/11.03.2014;
Cunoscând prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,a” şi ,,d”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. ,,b” şi 

alin. (6), lit. ,,a”, pct. 9, 11, 12 şi 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă modificarea art. 2 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului nr. 24/12.02.2014, care va avea următorul cuprins: 
,,Se stabilesc ca măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol al comunei Vama 

Buzăului următoarele: 
 finalizarea introducerii datelor de la poziţiile completate pe suport de hârtie în programul 

informatic; 
 se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în 

registrul agricol.” 
 
         Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, referentului 
responsabil cu înscrierea datelor în registrul agricol şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
                          Oliviu GAL                                                                        Avizează pentru legalitate, 
                SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                               Adrian – Constantin GĂITAN 
  
  


