
 R  O  M  Â  N  I  A 
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    HOTĂRÂREA 
              nr. 34 din 31.03.2015  

 
-  privind aprobarea completării Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei 

Vama Buzăului 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe 
raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2014 - 2015; 

Văzând adresa nr. 3409/19.03.2015 a Instituţiei Prefectului Braşov prin care se solicită 
completarea hotărârii mai sus menţionate; 

Având în vedere prevederile art. 60 şi urm. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” coroborat cu prevederile art. 36, alin. (6), 
lit. ,,a”, pct. 1, 3 şi 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe 
raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2014 - 2015, după cum urmează: 
Art. 1 se completează și va avea următorul cuprins: 

,, Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza 
Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2014 – 2015, lemn de foc provenit din pădurea proprietate a 
Comunei Vama Buzăului, conform tabelului anexă la prezenta hotărâre”. 
 

Art.2: 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. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Ioan Nicolae MARIȘ                                             Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
 

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

 


