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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
-

nr. 99 din 04.12.2020
privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna
Vama Buzăului, pentru iarna 2020-2021

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.12.2020;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, referatul de
aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de specialitate și avizele
comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Luând în considerare apropierea sezonului rece ce presupune căderea de precipitaţii abundente,
sub formă de ninsoare, la nivelul comunei Vama Buzăului, precum şi necesitatea existenţei unui plan de
deszăpezire a drumurilor de interes local din comuna Vama Buzăului;
Având în vedere fenomenele meteorologice (ceață, polei, căderi masive de precipitații sub formă
de ninsoare sau ploi înghețate, viscol, etc.) specifice zonelor montane, din care face parte și Comuna
Vama Buzăului;
Văzând adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei” al județului Brașov nr.
1415218/07.10.2020, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5614/07.10.2020, precum
și adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 16390/16.10.2020, înregistrată la Primăria comunei
Vama Buzăului sub nr. 5864/20.10.2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și
alin. (7), lit. ,,h” și lit. ,,m” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Cunoscând prevederile art. 8, lit. ,,f” din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă planul operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama
Buzăului, pentru iarna 2020-2021, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Viceprimarului comunei
Vama Buzăului, Instituției Prefectului judeţului Braşov, I.S.U.J. Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

