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- aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din cadrul Școlii 
Gimnaziale Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.06.2018, 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 14 din 

16.02.2018 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul 2018, raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului;  
 Analizând prevederile: 
 a) O.M.E.N.C.S nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 c) Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
 d) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând adresa nr. 712/07.06.2018 provenită de la Școala Gimnazială Vama Buzăului și 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3777/08.06.2018;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1: Se aprobă acordarea unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului 
gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, conform tabelului ce constituie anexă la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.2: Cuantumul premiilor menționate la art. 1 este următorul: 
 300 lei pentru premiul I; 
 200 lei pentru premiul II; 
 100 lei pentru premiul III. 

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului - ordonator principal de credite și biroul buget local – 
contabilitate – financiar asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, biroului 
buget local – contabilitate – financiar şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Ioan Nicolae MARIȘ                                        Avizează pentru legalitate, 
                                     SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                        Adrian – Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


