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    HOTĂRÂREA 
              nr. 75 din 29.06.2017  

- privind aprobarea depunerii subproiectului ,,Platformă de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare 
în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, prin care se arată necesitatea și oportunitatea investiției, precum și avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere apelul de depunere subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de 
Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” (având ca termen de depunere a 
notelor conceptuale data de 30.06.2017) lansat de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Unitatea de Management al 
Proiectului „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC); 

Văzând adresa Instituției Prefectului Brașov nr. 5899/27.04.2017, prin care este comunicată Primăriei comunei 
Vama Buzăului adresa nr. 1591/AP/19.04.2017 emisă de Ministerul Apelor și Pădurilor, precum și adresa Consiliului 
Județean Brașov nr. 6417/17.05.2017, prin care este adus la cunoștința primăriilor faptul că Ministerul Apelor şi Pădurilor 
prin Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC) a lansat apelul de 
depunere subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul 
comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (6),  pct. 9 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cunoscând faptul că zootehnia este principala activitate economică la nivelul comunei Vama Buzăului; 
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 depunerea de către Comuna Vama Buzăului a subproiectului ,,Platformă de depozitare a 
gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, în cadrul apelului de depunere 
subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale 
pentru reducerea poluării cu nutrienți” (având ca termen de depunere a notelor conceptuale data de 30.06.2017) lansat de 
Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi” 
(UMP-INPC), investiție necesară și oportună la nivelul comunei Vama Buzăului, conform Notei Conceptuale ce constituie 
anexă la prezenta hotărâre, constituind parte integrantă din aceasta. 

 
Art.2: Primarul comnunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae Chirilaș este împuternicit ca reprezentant legal al 

Comunei Vama Buzăului în relația cu Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Unitatea de Management al Proiectului 
„Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), în derularea subproiectului menționat la art. 1.  

 
Art.3: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vama Buzăului.  
 

     Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vama Buzăului, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Radu COMĂNIȚĂ                                                              Avizează pentru legalitate, 
                                                     SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 
 


