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. 37 din 21.12.2011
-

privind aprobarea organizării evenimentului ,,Fiii Satului - Vama Buzăului”

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;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. ,,a” şi ale art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 4 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 15/17.02.2012 –
privind aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Comunei
Vama Buzăului pentru anul 2012;
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 organizarea evenimentului ,,Fiii Satului – Vama Buzăului”, în data de
16.04.2012.
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, să
dispună alocarea fondurilor necesare de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru organizarea
evenimentului menţionat la art. 1.
Art.3: Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 150 lei, tuturor familiilor din
comuna Vama Buzăului care au peste 50 de ani de la data celebrării căsătoriei civile.
Art.4: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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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