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

HOTĂRÂREA
nr. 76 din 29.06.2017
-

privind analizarea solicitării nr. 742/31.05.2017 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2017;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Văzând adresa nr. 742/31.05.2017 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, referitoare la efectuarea
reparației microbuzului școlar Fiat Ducato BV-06-PCV, precum și adresa nr. 1740/13.03.2017
provenită de la Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., referitoare
la despăgubirea ce se poate acorda în dosarul de daună constituit ca urmare a avareirii microbuzului
școlar menționat mai sus, consecință a accidentului rutier în care a fost implicat;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ și alin. (6), lit. ,,a’’, pct. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă repararea microbuzului școlar Fiat Ducato BV-06-PCV, în service-ul agreat
de societatea de asigurare Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.,
urmând ca prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului să fie alocată și diferența de
bani, până la acoperirea integrală a costului reparației.
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului
Braşov, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu COMĂNIȚĂ

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

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

