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- privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție 
autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - 

,,Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă 
,,Curbura Carpaților” 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, prin care se arată necesitatea și oportunitatea investiției, precum și avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Văzând Memoriul Justificativ întocmit pentru proiectul ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna 
Vama Buzăului”; 

Având în vedere faptul că a fost lansat Apelul 1 pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru progresul satelor”, 
derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin (6), lit. ,,a”, pct. 13 și pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, lit. ,,f” din O.G. nr. 21 din 30 ianuarie 2002 - 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, lit. ,,b” din 
Legea nr. 195/2006 a descentralizării, 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă depunerea de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție 
autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții 
pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”, 
investiție necesară, oportună și cu potențial economic la nivelul comunei Vama Buzăului. 

Art.2: Lucrările proiectului ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului” vor fi 
prevăzute în bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru perioada de realizare a investiției, iar Comuna Vama 
Buzăului își ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăţi. 

Art.3: Proiectul ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului” se adresează unui 
număr de 3.522 de locuitori care vor fi deserviți de acesta. 

Art.4: Comuna Vama Buzăului își ia angajamentul de asigurare a cofinanțării, în cuantum maxim de 241.226,94 
lei, conform bugetului cererii de finanțare. 

Art.5: Proiectul ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului” nu va fi generator de 
venit, dotările achiziționate de aceasta fiind aferente unei investiții de interes public. 

Art.6: Primarul comnunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae Chirilaș este împuternicit ca reprezentant legal al 
Comunei Vama Buzăului în relația cu Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”, 
în derularea proiectului ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”.  

Art.7: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama Buzăului.  
     Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov, Grupului de Acțiune Locală Asociația 
de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților” și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Ștefan Viorel GAL                                                              Avizează pentru legalitate, 
                                                     SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 10 consilieri prezenţi; 
- 10 voturi ,,pentru”. 


