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HOTĂRÂREA 
              nr. 49 din 03.06.2013  

 
                                         - privind aprobarea achiziţiei de animale 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară la data de 03.06.2013, 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale 
Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. (9) 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 achiziţionarea de animale (ovine, bovine, caprine şi cabaline) de către Comuna 
Vama Buzăului. 
 
 Art.2: Scopul achiziţiei menţionate la art. 1 este creşterea şi ameliorarea raselor de ovine, bovine, 
caprine şi cabaline existente la nivelul comunei Vama Buzăului. 
 

Art.3: Se aprobă cuprinderea şi decontarea achiziţiei menţionate la art. 1 în bugetul local de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului. 

 
Art.4: În vederea întreţinerii animalelor menţionate la art. 1, Comuna Vama Buzăului va 

colabora cu Asociaţia ,,Valea Zimbrilor Vama Buzăului” şi cu Asociaţia ,,Transhumanţa Vama 
Buzăului”. 
 

Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului va  asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, 
persoanelor menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Radu COMĂNIŢĂ                                                  Avizează pentru legalitate, 
                                 SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN         

    
    


