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- asumarea pe proprie răspundere, conform Notei 2 a Tabelului 2.2.2. din Normativul P118/99 
privind securitatea la incendiu, aferent obiectivului „Construire cămin cultural în sat Buzăiel, 

comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2018, 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 61 din 

23.05.2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția „Construire cămin 
cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, precum și conținutul raportului 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului;  
 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct.4 și pct. 8 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și 
autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Notei 2 a Tabelului 2.2.2. din Normativul P118/99 privind 
securitatea la incendiu; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) 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: Asumarea pe propria răspundere de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
conform Notei 2 a Tabelului 2.2.2. din Normativul P118/99 privind securitatea la incendiu, privind 
amplasarea obiectivului „Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul 
Brașov” la o distanță mai mică față de clădirea învecinată existentă decât distanța prevăzută în normativ. 

Art.2: Se declară luarea de măsuri de protecție compensatorii aferente obiectivului „Construire 
cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, prin amplasarea de detectoare 
de fum autonome. 

Art.3: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

  Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice, Inspectoratului 
Pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei” al Județului Brașov 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; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


