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- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna 
Vama Buzăului, pentru iarna 2016-2017 

 
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2016; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi 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; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 8 şi pct. 
13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art.1: Se aprobă planul operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama 
Buzăului, pentru iarna 2016-2017, 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 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, viceprimarului comunei 
Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, I.S.U.J. Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                               Sergiu Oliver BORCEA                                        Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                           Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


