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
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 49 din 31.05.2019
- privind aprobarea solicitărilor de finanțare depuse de Comuna Vama Buzăului către Comisia Națională de
Strategie și Prognoză, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului și văzând raportul
compartimentului de specialitate, prin care se arată necesitatea și oportunitatea investițiilor, precum și avizele
comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2023/2019,
respectiv ale Ordinului Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 172/2019 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin (6), lit. ,,a”, pct. 13 și pct. 14 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 solicitările de finanțare depuse de Comuna Vama Buzăului către Comisia Națională de
Strategie și Prognoză, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, după cum urmează:
- ,,Extinderea rețelei de distribuție a apei și a rețelei de canalizare (branșamente, racorduri, podețe de
acces proprietăți, trotuare și rigole) în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, solicitare înregistrată
la Comisia Națională de Statistică și Prognoză sub nr. 836/CNSP/10.05.2019 prin care suma eligibilă
solicitată pentru finanțare este de 24.437.758,56 lei;
- ,,Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”,
solicitare înregistrată la Comisia Națională de Statistică și Prognoză sub nr. 835/CNSP/10.05.2019
prin care suma eligibilă solicitată pentru finanțare este de 48.996.167,70 lei.
Art.2: În cazul în care solicitările menționate la art. 1 vor fi finanțate, Comuna Vama Buzăului își ia
angajamentul de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect,
calculată ca diferenţă între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei
publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanţată.
Art.3: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului bugetcontabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

