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. 34 din 16.04.2013
-

privind aprobarea realizării unui pod din tuburi peste râul Buzăiel

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.04.2013;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, lista de semnături ale
locuitorilor din zona respectivă, văzând referatul compartimentului de specialitate, precum şi avizele
comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate prevederile art. 36, alin. (2), litera ,,c” şi alin. (4) lit. ,,d” şi alin. (6), lit. ,,a”, pct. 13
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 realizarea unui pod din tuburi peste râul Buzăiel, în punctul ,,La Chirilaş
Constantin”.
Art.2: Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnice pentru obiectivul menţionat la art. 1.
Art.3: Achiziţia menţionată la art. 1 se va efectua prin procedura achiziţiei directe prevăzute de art.
19 din O.U.G. nr. 34/2006 şi va fi cuprinsă în bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama
Buzăului, aferent anului 2013, în limita fondurilor diponibile.
Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului 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, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu COMĂNIŢĂ

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

