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    HOTĂRÂREA 
              nr. 31 din 30.03.2021 

- privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare ,,Sănătate 
pentru toți în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Granturilor SEE 2014 – 2021 – Provocări în 

sănătatea publică la nivel European, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – Îmbunătățirea 
accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.03.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al 

acestui proiect de hotărâre şi văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european”, finanțat prin 
Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 1  „Îmbunătățirea accesului la 
servicii de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” și în conformitate cu legislația 
națională și a Uniunii Europene în materie de achiziții publice, respectiv art. 8.15 din Regulamentul de 
Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021; 

Cunoscând prevederile cap. V, art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind 
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul 
Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit. ,,c” din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;   

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3) şi art. 196, alin (1), lit. ,,a” din din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;   

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă depunerea de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare ,,Sănătate pentru 

toți în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Granturilor SEE 2014 – 2021 – Provocări în sănătatea publică la 
nivel European, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – Îmbunătățirea accesului la serviciile de 
sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii. 

Art.2: În vederea depunerii cererii de finanțare menționate la art. 1, se aprobă parteneriatul Comunei 
Vama Buzăului cu Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Brașov (partener 1), cu Asociația ,,Raza de 
Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist” (partener 2) și cu Apenhet A.S. -  
Norvegia (partener 3).   

Art.3: Se aprobă valoarea totală a cererii de finanțare menționată la art. 1 în cuantum de 4.872.625,56 
lei, contribuția proprie a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului fiind în cuantum de 0 lei. 

Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Sergiu Oliver BORCEA 
                                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


