
 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. 50 din 03.06.2013  

        - privind organizarea în cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a unor comisii de 
verificare a respectării Regulamentului de organizare a sezonului pastoral la nivelul comunei Vama 

Buzăului, pe parcursul anului 2013 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară la data de 03.06.2013, 
Analizând propunerea făcută în plenul şedinţei către dl. consilier local Gal Oliviu, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale Consiliului 
Local al Comunei Vama Buzăului; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 18/11.03.2013 
privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 
2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. „c”, ale art. 36, alin. (9) şi ale art. 54, alin. (7) 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: (1) Se aprobă organizarea în cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a unui număr 

de 3 comisii de verificare a respectării Regulamentului de organizare a sezonului pastoral la nivelul comunei 
Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013, după cum urmează: 

a. Comisia nr. 1 formată din următorii consilieri locali: Borcea Sergiu Oliver, Bularca Constantin 
Sebastian, Chiorean Ioan, Comăniţă Radu; 

b. Comisia nr. 2 formată din următorii consilieri locali: Drăgan Dorin, Drăgan Ionuţ Bogdan, Gal 
Oliviu, Ionescu Daniel Nicolae; 

c. Comisia nr. 3 formată din următorii consilieri locali: Ionescu Vasile, Mariş Ioan Nicolae, 
Neagovici Ciprian Alexandru şi Zaharie Ionel. 
(2) Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, are calitatea de membru în toate 

cele 3 comisii menţionate mai sus şi va efectua vizita în teren cu fiecare comisie în parte.  
(3) Comisiile menţionate la art. 1 vor funcţiona pe toată durata anului calendaristic 2013. 

Art.2: Constatările făcute de comisiile menţionate la art. 1 vor fi înscrise într-un proces verbal întocmit 
în acest sens şi care face parte din caietul de urmărire a modului de desfăşurare a sezonului pastoral 2013, 
prevăzut de art. 21 din Regulamentul de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, pe 
parcursul anului 2013. 

Art.3: Persoanele menţionate la art. 1 vor  asigura 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, persoanelor 
menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Radu COMĂNIŢĂ                                                                        Avizează pentru legalitate, 
                         SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                         Adrian – Constantin GĂITAN         

  
    


