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. 89 din 30.09.2021

- privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din 30.07.2021- privind
aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.09.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vama Buzăului și văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Având în vedere faptul că în cuprinsul Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
nr. 70 din 30.07.2021- privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului” s-a strecurat o eroare materială și luând în
considerare faptul că hotărârea mai sus menționată nu a produs efecte juridice;
Luând în considerare modificările legislative în materie, respectiv intrarea în vigoare a O.U.G. nr.
93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor
finanţate din fonduri publice și a O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
Având în vedere prevederile art. 64 și urm. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (4), lit. ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din
30.07.2021- privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri
clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Vama Buzăului,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov,
Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice, Biroului buget-contabilitate,
taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dragoș COMĂNIȚĂ

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

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

