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. 39 din 31.03.2022
- privind aprobarea modificării art. 4, alin. (2) din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 42/23.04.2021
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2022;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către 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 adresa provenită de la S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 2073/17.03.2022;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 42 din 23.04.2021 - privind
aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna Jibert și Comuna Părău,
alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. și aprobarea
Actului constitutiv actualizat al S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.;
În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. ,,d” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea art. 4, alin. (2) din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 42/23.04.2021, care va avea următorul cuprins:
,,Art.4: (2) Capitalul social al Societății Comerciale Hidro-Sal Com S.R.L. va fi majorat cu suma totală de
388.536 lei, constituit din aportul Comunei Vama Buzăului în cuantum de 37.119 lei, al Comunei Hărman în cuantum
de 18.560 lei, al Comunei Teliu în cuantum de 2.018 lei, al Comunei Sânpetru în cuantum de 281.213 lei, al Comunei
Măieruș în cuantum de 16.542 lei, al Comunei Jibert în cuantum de 16.542 lei și al Comunei Părău în cuantum de
16.542 lei.”
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe,
patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevazut de
lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.,
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ștefan Viorel GAL
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru.”

Contrasemnează pentru legalitate,
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