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- aprobarea majorării cotizației anuale aferente Comunei Vama Buzăului la Asociația ,,Valea 

Zimbrilor Vama Buzăului” 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului şi văzând 

referatul compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Văzând adresa Asociației ,,Valea Zimbrilor - Vama Buzăului” nr. 33/17.06.2015 și înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 3452/22.06.2015; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera ,,a” şi alin. (6) lit. ,,a”, pct. 10 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă majorarea cotizației aferente Comunei Vama Buzăului la Asociația ,,Valea 
Zimbrilor - Vama Buzăului”, la valoarea de  25 lei/locuitor, raportat la numărul de locuitori conform 
recensământului valabil, ce urmează a fi achitată de Comuna Vama Buzăului, ca membru fondator al 
acesteia, începând cu anul 2015 și ulterior parcurgerii procedurilor legale privind modificarea Actului 
constitutive și a Statutului Asociației ,,Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”. 

 
Art.2: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului se obligă să prevadă anual în bugetul local de 

venioturi și chletuieli al Comunei Vama Buzăului, sumele ncesare achitării cotizației menționate la art. 1.  
 
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului, în calitate de ordonator principal de credite, asigură 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov,  Asociației 
,,Valea Zimbrilor - Vama Buzăului” şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ionel ZAHARIE                                          Avizează pentru legalitate, 
                              Pentru SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Daniel MIRICĂ 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


