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- privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul ,,Pregătiți 
pentru situații de urgență”, în cadrul Apelului de selecție pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru progresul 

satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților” 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa extraordinară de îndată la data de 02.06.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului și referatul de aprobare al acestui 

proiect de hotărâre, văzând raportul compartimentului de specialitate prin care se arată necesitatea și oportunitatea 
investiției, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Văzând Memoriul Justificativ întocmit pentru proiectul ,,Pregătiți pentru situații de urgență”; 
Având în vedere faptul că a fost lansat Apelul de selecție pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru progresul 

satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. ,,h” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
   În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

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

pentru situații de urgență”, în cadrul Apelului de selecție pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru progresul satelor”, 
derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”, investiție necesară, oportună 
și cu potențial economic la nivelul comunei Vama Buzăului. 

Art.2: Lucrările proiectului ,,Pregătiți pentru situații de urgență” vor fi prevăzute în bugetul local al Comunei 
Vama Buzăului pentru perioada de realizare a investiției, iar Comuna Vama Buzăului își ia angajamentul de a suporta 
cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Art.3: Proiectul ,,Pregătiți pentru situații de urgență” se adresează unui număr de 3.522 de locuitori care vor fi 
deserviți de acesta. 

Art.4: Valoarea totală a proiectului ,,Pregătiți pentru situații de urgență” este în cuantum de 267.453,86 lei fără 
T.V.A., valoarea T.V.A. (recuperabil) fiind în cuantum de 48.630,19 lei, iar cofinanțarea de la bugetul local al Comunei 
Vama Buzăului este în cuantum de 55.552,31 lei. 

Art.5: Proiectul ,,Pregătiți pentru situații de urgență”  nu va fi generator de venit, dotările achiziționate de 
Comuna Vama Buzăului fiind aferente unei investiții de interes public. 

Art.6: Primarul comnunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae Chirilaș este împuternicit ca reprezentant legal al 
Comunei Vama Buzăului în relația cu Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”, în 
derularea proiectului ,,Pregătiți pentru situații de urgență”.  

Art.7: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Vama Buzăului.  
     Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Vama Buzăului, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, Grupului de 
Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților” și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei. 

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

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


