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. 74 din 15.06.2018
-

privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații la sistemul de alimentare cu apă al
comunei Vama Buzăului (captare izvoare, conductă de aducțiune și rezervor)

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.06.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,d” și alin. (4), lit. ,,d” coroborate cu prevederile
art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, lit. ,,f” din Legea nr. 195/2006 a descentralizării, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1: Se aprobă efectuarea unor lucrări de reparații la sistemul de alimentare cu apă al comunei
Vama Buzăului (captare izvoare, conductă de aducțiune și rezervor), precum și listele de cantități aferente
acestor lucrări, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă achiziția directă a lucrării menționate la art. 1 și finanțarea acesteia prin bugetul
local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, aferent anului 2018.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Comunei Vama
Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, viceprimarului comunei Vama Buzăului,
compartimentului urbanism – investiții - achiziţii publice, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ

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

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

