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- aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 34/30.03.2018 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.04.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

34/30.03.2018 -  - privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport 
școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”; 

Cunoscând faptul că această hotărâre nu a produs efecte juridice; 
În conformitate cu prevederile art. 64 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 34/30.03.2018 - 
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, 
judeţul Brașov. 

 
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 comunei, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se 
aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Ioan Nicolae MARIȘ                                     Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


