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

HOTĂRÂREA
nr. 61 din 23.05.2018

- privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția
„Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.05.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
În conformitate cu prevederile :
- art. 1, alin. (2), lit. ,,d” coroborat cu prevederile art. 2, alin. (1), lit. ,,d”, art. 6 și art. 13 din Anexa 3
Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare,
Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Vama Buzăului (2016 - 2021), aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Vama Buzăului nr. 78
din 29.12.2016;
În baza prevederilor art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct.4, art. 45, alin. (1) şi art.115, alin. (1), lit. ,,b” din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, prevăzuți
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Companiei
Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A., compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ

- 13 consilieri în funcţie;
- __ consilieri prezenţi;
- __ voturi ,,pentru”;
-__ voturi ,,împotrivă”;
-__ ,,abțineri”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

