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. 37 din 29.11.2012
-

privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului ,,Staţie automată cu senzori pentru
precipitaţii lichide, grosime strat zăpadă, temperatura aerului – Staţia pluviometrică Vama
Buzăului” a unui teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noior investiţii aferente
acestuia

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2012;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului şi văzând referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Văzând adresele nr. 18631/09.11.2012 şi nr. 19001/14.11.2012 provenite de la Administraţia
Naţională ,,Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” şi alin. (4), lit. ,,e” 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului ,,Staţie automată cu senzori pentru precipitaţii
lichide, grosime strat zăpadă, temperatura aerului – Staţia pluviometrică Vama Buzăului” a unui teren
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia, conform planului de
amplasament ce constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov,
Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa şi se aduce
la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
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