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. 36 din 29.03.2012

- privind aprobarea implementării la nivelul comunei Vama Buzăului a unui număr de trei proiecte
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2012;
Analizând propunerea făcută de primarul comunei Vama Buzăului în plenul şedinţei, referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4), litera ,,d”, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 4
şi pct. 9 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 8, lit. ,,b” din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
În temeiul art. 45, alin. (1 - 3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă implementarea la nivelul comunei Vama Buzăului a unui număr de trei
proiecte, pe parcursul anului 2012, după cum urmează:
¾ ,,Vama Buzăului MAI Curată”;
¾ ,,Vama Buzăului De Altădată”;
¾ ,,Dezvoltarea Faunei Piscisole în Vama Buzăului”.
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a
încheia parteneriate în vederea implementării proiectelor menţionate la art. 1.
Art.3: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a
aloca fondurile necesare de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului, pe anul
2012, în vederea implementării proiectelor menţionate la art. 1.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Vama Buzăului, dl Chirilaş Tiberiu Nicolae.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se
aduce la cunoştinţă publică.
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