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    HOTĂRÂREA 
              nr. 30 din 26.08.2016  

- privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice aferentă obiectivului ,,Reparații prin 
pietruire și șanțuri de scurgere a apelor pe străzile: ,,Muchia lui Cocoș” și ,,Pe Dealul lui Cocoș”, 

localitatea Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 
  

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Văzând documentația tehnico - economică întocmită de către S.C. Hidroget S.R.L. Brașov; 
Având în vedere prevederile: 

 art. 21, lit. ,,b” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c” și alin. (4), lit. ,,d”, coroborate cu cele ale art. 36, alin. 

(6), lit. ,,a”, pct. 13 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 documentaţia tehnico – economică – proiectul tehnic (P.T.) şi detaliile de 
execuţie (D.E.) – pentru obiectivul ,,Reparații prin pietruire și șanțuri de scurgere a apelor pe 
străzile: ,,Muchia lui Cocoș” și ,,Pe Dealul lui Cocoș”, localitatea Acriș, comuna Vama Buzăului, 
județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul ,,Reparații prin pietruire și 
șanțuri de scurgere a apelor pe străzile: ,,Muchia lui Cocoș” și ,,Pe Dealul lui Cocoș”, localitatea 
Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, conform documentaţiei menţionate la art. 1, valoarea 
totală a investiţiei fiind în cuantum de  105.397,18 lei fără T.V.A.. 
 
 Art.3: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
  Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, compartimentului 
urbanism – investiții - achiziţii publice, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                               Sergiu Oliver BORCEA                                    Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 9 voturi ,,pentru”; 
- 1 vot ,,împotrivă”; 
- 1 ,,abținere”.      


