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. 131 din 22.12.2021
-

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de executare silită

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului și referatul de aprobare al acestui proiect de
hotărâre, văzând raportul întocmit de compartimentul 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;
Având în vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.
199/1997;
b) Titlului VII – colectarea creanțelor fiscale, din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu completările
și modificările ulterioare ;
c)
art. 453-500 din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare
d) art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), coroborate cu alin. (9) lit. c), precum și pe cele ale art. 155 alin. (1) lit. c)
combinat cu alin. (5) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
f) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
g) art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
h) Legii 53/2003 - Codului muncii cu completările şi modificările ulterioare;
i) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
J) Legii nr. 134/2010 - Codului de procedură civilă cu completările şi modificările ulterioare;
k) Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările
ulterioare;
l) Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
m) Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei Județene Brașov a Asociației
Comunelor din România;
n) Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 10.06.2011 privind aderarea Comunei Vama Buzăului la Asociaţia Comunelor
din România,
În temeiul prevederilor 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: (1) Se însușește Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de executare silită, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existență a
acestuia, se suportă din bugetul local al Comunei Vama Buzăului.
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi
impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Filialei Județene Brașov a Asociației Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă
publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Radu COMĂNIȚĂ
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

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

