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- aprobarea participării Comunei Vama Buzăului în proiectul CoME EASY în calitate de oraș-

ambasador 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2019; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând raportul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând prevederile proiectului CoME EASY (https://www.european-energy-award.org/eu-
project-come-EASY), finanțat prin programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene Orizont 
2020 prin acordul #785033; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (9) 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului în proiectul CoME EASY finanțat prin 
programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 prin acordul #785033, în calitate 
de oraș-ambasador. 

 
Art.2: Se aprobă efectuarea de plăți de la bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 

Buzăului, în vederea acoperirii costurilor ocazionate de participarea Comunei Vama Buzăului la 
proiectul menționat la art. 1. 

 
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului și Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 

creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului asigură 
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, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Ioan POPICA                                                      Avizează pentru legalitate, 
                                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 

 


