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- privind aprobarea realizării unor extinderi la rețeaua de iluminat public existentă la nivelul  

                                                              comunei Vama Buzăului 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 
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; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 55/28.04.2017 -privind 

aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Urlătoarea, comuna Vama 
Buzăului, județul Brașov și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 63/24.05.2017 - privind 
aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Dălghiu, comuna Vama 
Buzăului, județul Brașov; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” 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. ,,h” 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 realizarea unor extinderi la rețeaua de iluminat public existentă la nivelul comunei Vama 
Buzăului. 

 
Art.2: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului în a dispune extinderile menționate la art. 1 la 

propunerea compartimentului de specialitate. 
 
Art.3: Se aprobă atribuirea în forma ,,proiectare și execuție” a lucrărilor menționate la art. 1 prin procedura 

achiziției directe. 
 
Art.4: Finanțarea extinderilor menționate la art. 1, precum și cele cuprinse în  Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Vama Buzăului nr. 55/28.04.2017 și în Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
63/24.05.2017, se va face din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului. 

 
         Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama Buzăului, prin 
Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și Compartimentul urbanism, autorizare 
construcții, investiții, achiziţii publice. 

 
Art.6: 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, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, 
investiții, achiziţii publice 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”. 


