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- privind aprobarea Convenției nr. 4017/22.06.2018, precum și acordarea combustibilului 
necesar înlăturării efectelor negative ale inundațiilor produse la nivelul comunei Vama 

Buzăului în anul curent 
 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Convenției nr. 4017/22.06.2018 încheiată între U.A.T. Comuna Vama 

Buzăului și Administrația Națională ,,Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița 
– S.G.A. Buzău, precum și prevederile Hotărârii nr. 4 din data de 14.08.2018 a Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Brașov; 

Luând în considerare efectele negative datorate fenomenelor hidro – meteorologice periculoase 
de la nivelul comunei Vama Buzăului, din perioada martie 2018 și iunie – iulie 2018; 

Având în vedere prevederile art. 36,  alin. (2), lit. “c”, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (6), lit. ,,a”, pct. 8 
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 Convenția nr. 4017/22.06.2018 încheiată între U.A.T. Comuna Vama Buzăului 

și Administrația Națională ,,Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița – S.G.A. 
Buzău, având ca obiect înlăturarea efectelor negative datorate fenomenelor hidro – meteorologice 
periculoase de la nivelul coomunei Vama Buzăului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2: Se aprobă acordarea de către U.A.T. Comuna Vama Buzăului a unei cantități de 15 tone 

carburant, necesar funcționării și transportului utilajelor puse la dispoziție de către S.G.A. Buzău prin 
S.H. Siriu, respectiv un excavator și un buldozer cu deservenți. 
 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Ciprian Alexandru NEAGOVICI                                      Avizează pentru legalitate, 
                                             SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”. 


