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- aprobarea instituirii ,,Cărții de onoare a Comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2015; 
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; 
Ținând seama de necesitatea de instituire a CĂRŢII DE ONOARE A COMUNEI VAMA BUZĂULUI, ca document cu 

valoare spirituală deosebită, în care scriu şi semnează personalităţi marcante ale vieţii politice, sociale şi culturale, naţionale şi 
internaţionale, care prin prezenţa Domniilor Lor în comună ori prin prestigiul de care se bucură, onorează colectivitatea locală şi, 
implicit, angajează respectul locuitorilor săi, prin autorităţile administraţiei publice locale; 

Identificând prin această carte un simbol al comunei Vama Buzăului, prin aceea că se consfinţeşte, pentru posteritate, 
interesul personalităţii respective pentru această comună, pe de o parte, precum şi atenţia acordată de către autorităţile administraţiei 
publice locale acelei personalităţi în semn de mare preţuire pentru contribuţia sa în viaţa publică sau la dezvoltarea economico-
socială a comunei Vama Buzăului, pe de altă parte; 
 Cunoscând prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: (1) Se instituie CARTEA DE ONOARE A COMUNEI VAMA BUZĂULUI, ca document cu valoare spirituală 
deosebită, în care scriu şi semnează personalităţi marcante ale vieţii politice, sociale şi culturale, naţionale şi internaţionale, care prin 
prezenţa Domniilor Lor în comună ori prin prestigiul de care se bucură, onorează colectivitatea locală şi, implicit, angajează 
respectul locuitorilor săi, prin autorităţile administraţiei publice locale. În această carte scriu şi semnează şi personalităţi cu o 
contribuţie deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei VAMA BUZĂULUI ori a imaginii acesteia. 
                        (2) CARTEA DE ONOARE A COMUNEI VAMA BUZĂULUI reprezintă unul din simbolurile acestei comune. 

Art.2.: CARTEA DE ONOARE A COMUNEI VAMA BUZĂULUI consfinţeşte, pentru posteritate, interesul personalităţii 
respective pentru această comună, pe de o parte, precum şi atenţia acordată de către autorităţile administraţiei publice locale acelei 
personalităţi în semn de mare preţuire pentru contribuţia sa în viaţa publică sau la dezvoltarea economico-socială a comunei Vama 
Buzăului, pe de altă parte.  

Art.3: Primarul comunei înmânează CARTEA DE ONOARE A COMUNEI VAMA BUZĂULUI acelor personalităţi pe 
care le apreciază ca având demnitatea să scrie şi să semneze în carte şi asigură condiţiile de păstrare şi de punere în evidenţă a 
acesteia.  

Art.4: (1) Prin grija primarului comunei, personalităţilor care scriu şi semnează în CARTEA DE ONOARE A COMUNEI 
VAMA BUZĂULUI li se înmânează un certificat prin care se atestă că au efectuat consemnări în această carte. 

           (2) Modelul certificatului prevăzut la alin.(1), precum şi alte măsuri privind aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se aprobă prin dispoziţie a primarului comunei. 
             Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a 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 şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ioan POPICA                                                                                      Avizează pentru legalitate, 
                                                                 SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                                 Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


