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- privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din 

sectorul apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 – 2020, co-finanţat din 
fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.10.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10864/21.08.2014 întocmită de către S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe, precum şi prevederile din Ghidul solicitantului Axa 1A din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Sector de apă/apă uzată; 

În baza prevederilor art. 14, art. 36, alin. (2), lit. ,,b” şi alin. (9) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ,,d” şi art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din sectorul 

apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 – 2020, co-finanţat din fonduri europene, 
prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu. 

 
 Art.2: Se împuterniceşte Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, să 
semneze Acordul de principiu pentru lista de investiţii prioritare prevăzută în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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, S.C. 
Gospodărie Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aquacov” 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; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”; 
- 1 ,,abţinere”      


