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             nr. 28 din 17.03.2020 

 
- privind aprobarea efectuării de cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului aferent 

anului 2020, pentru combaterea răspândirii coronavirusului COVID - 19 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 17.03.2020; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului – dl. Tiberiu Nicolae 

CHIRILAȘ, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Văzând hotărârile adoptate de către Comitetul Național Pentru Situații Speciale de Urgență, de către 
Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Brașov, precum și de către Comitetul Local Pentru Situații de 
Urgență Vama Buzăului, prin care sunt aprobate măsuri de protecție împotriva infectării cu coronavirusul 
COVID-19, măsuri de limitare a răspândirii acestui coronavirus, precum și măsuri ce privesc carantinarea și 
izolarea persoanelor suspecte de infectare cu acest coronavirus; 

Cunoscând faptul că Organizația Mondială a Sănătății a declarat în data de 12.03.2020 pandemie de 
coronavirus COVID – 19; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,h” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 
 În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă efectuarea de cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului aferent anului 
2020, pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare, în vederea combaterii epidemiei de coronavirus 
COVID-19. 

 Art.2: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului - dl. Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ, în a 
stabili și a dispune categoriile de cheltuieli care vor fi efectuate conform scopului menționat la art. 1. 

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 
creanţe, patrimoniu asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și se aduce la cunoștință 
publică. 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
                                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                     Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 10 consilieri prezenţi; 
- 10 voturi ,,pentru”. 


