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- privind aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociația ,,Valea Zimbrilor Vama 
Buzăului’’ 

 
Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.04.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl. viceprimar Popica Ioan, raportul compartimentului de 

specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 52/23.07.2010 privind 

atestarea necesităţii şi oportunităţii implementării proiectului ,,Centrul Local de Informare şi Promovare Turistică 
Vama Buzăului şi dezvoltarea turismului cultural în ,,Curbura Carpaţilor””; 

În scopul sprijinirii activității Asociației ,,Valea Zimbrilor Vama Buzăului’’ și pentru dezvoltarea turismului 
la nivelul localității Vama Buzăului; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,e’’ și alin. (7), lit. ,,a’’ din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (2), lit. ,,f’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
                       H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
Art.1: Se aprobă încheierea de către Comuna Vama Buzăului a unui contract de cooperare multianual cu 

Asociația ,,Valea Zimbrilor Vama Buzăului’’, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2: Se aprobă finanțarea anuală a Asociației ,,Valea Zimbrilor Vama Buzăului’’ în limita a maxim 

150.000 lei. 
 
Art.3: Se aprobă ca în bugetul Comunei Vama Buzăului să fie cuprinsă anual suma ce va fi acordată, în 

limita prevăzută la art. 2. 
 
Art.4: Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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, Instituţiei Prefectului judeţului Braşov, compartimentului 
financiar-contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ionel ZAHARIE                                                       Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                     Adrian – Constantin GĂITAN  
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”.      


