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. 63 din 31.08.2011

-

privind aprobarea realizării unor extinderi la reţeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2011;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului
de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 63 din 31.08.2010 privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie (P.T. + D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea reţelei de distribuţie a apei în comuna Vama Buzăului,
judeţul Braşov”;
În conformitate cu prevederile art. 41 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera ,,d” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1-3) 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 reţeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, după
cum urmează:
¾ pe uliţa ,,La Ciobani”;
¾ pe uliţa ,,La Popescu”;
¾ pe uliţa ,,La Chirilaş”;
¾ pe uliţa ,,La Primari”;
¾ în cartierul romilor şi Strâmba.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vama Buzăului.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la
cunoştinţă publică.
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