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. 68 din 25.07.2019

-

privind aprobarea efectuării lucrărilor de întreținere/reparație a drumurilor de interes local de
la nivelul comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.07.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica
Ioan, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Cunoscând prevederile art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (4) lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,m” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 8, lit. ,,g” din O.G. nr.
21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de întreținere/reparație a drumurilor de interes local de la
nivelul comunei Vama Buzăului, astfel:
 plombarea și colmatarea drumurilor de interes local asfaltate;
 realizarea de marcaje rutiere longitudinale (axial – delimitări de benzi), transversale
(treceri de pietoni) și diverse (stații bus, parcare inclusiv pentru persoane cu handicap) a
drumurilor de interes local asfaltate;
 pietruirea străzilor de interes local neasfaltate.
Art.2: Se aprobă achiziționarea directă a lucrărilor menționate la art. 1, a materialelor necesare
(piatră spartă și sort), precum și închirierea de utilaje specifice în vederea realizării acestor lucrări.
Art.3: Se aprobă finanțarea lucrărilor menționate la art. 1 din bugetul local de venituri și
cheltuieli al Comunei Vama Buzăului aferent anului 2019.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama
Buzăului.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu,
Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă
publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA

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

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

