
 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. 97 din 29.09.2017  

- aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 42/30.09.2016 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul compartimentului de specialitate, precum și 

avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Văzând observațiile formulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene referitoare la 

cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 42/30.09.2016 – privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al 
Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”;  

Având în vedere prevederile: 
 art. 21, lit. ,,f” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,d” și alin. (4), lit. ,,d”, coroborate cu cele ale art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21 din 18.02.2016 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2016; 
În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată (r2), 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 completarea art. 1 și a art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului Buzăului nr. 42/30.09.2016 – 
privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul 
de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna 
Vama Buzăului, județul Brașov”, și vor avea următorul cuprins: 

,,Art.1: Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa 
Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, după cum urmează: 

• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; 
• Studiile de fezabilitate / documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții; 
• Studiile de teren; 
• Studiile de specialitate; 
• Expertizele tehnice și/sau audit energetic; 
• Asistența tehnică; 
• Consultanța; 
• Taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații; 
• Organizarea procedurilor de achiziții; 
• Active necorporale; 
• Cheltuieli conexe organizării de șantier; 
• Comisioane, cote, taxe, costuri credite; 
• Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, 
 în valoare totală de 92.041,00  lei cu T.V.A. inclus (76.700,00 lei fără T.V.A.). 
Art.2: Devizul general pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul 

Brașov”, întocmit de către S.C. Hidroget S.R.L. Brașov, constituie anexă la 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, compartimentului urbanism – investiții - achiziții publice, biroului buget local – contabilitate – 
financiar, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                              Dorin DRĂGAN                                                                                      Avizează pentru legalitate, 
                                                                       SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                                            Adrian Constantin GĂITAN 
 

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


