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. 114 din 15.12.2015
- aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare a Proiectului “Achiziție
Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă extraordinară la data de 15.12.2015;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, avizele comisiilor de
specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, precum și referatul compartimentului de specialitate prin care se propune
depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă pentru Proiectul “Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural
Vama Buzăului”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Program finanțat de Uniunea Europeană
și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6. – Investiții
asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/și
realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, inclusiv a modernizării așezămintelor
culturale;
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (6), pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R ĂȘ T E :
Art.1: Având în vedere necesitatea și oportunitatea investiției propuse, se aprobă depunerea de către
Comuna VAMA BUZĂULUI a proiectului , “Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului” – în
cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, investiția urmând a fi realizată
în cadrul Căminului Cultural VAMA BUZĂULUI, care funcționează în imobilul situat în comuna VAMA
BUZĂULUI, str. Principală, nr. 425, județul Brașov.
Art.2: Caracteristicile tehnice ale investiției propuse sunt descrise în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, iar lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției.
Art.3: În conformitate cu cerințele finanțării solicitate, Consiliul Local al Comunei VAMA BUZĂULUI
îşi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți.
Art.4: Primarul Comunei VAMA BUZĂULUI, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, este nominalizat şi delegat
ca reprezentant legal al Comunei Vama Buzăului pentru relația cu A.F.I.R. în derularea proiectului.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei
VAMA BUZĂULUI.
Art.6: 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,
Sergiu Oliver BORCEA

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

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
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