
              R  O  M  Â  N  I  A 
                        J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

                                               CONSILIUL LOCAL AL 
                                C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                   STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

                                   HOTĂRÂREA 
                                                                    nr. 75 din 30.07.2021 
 

- privind aprobarea Regulamentului propriu al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri  

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.07.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre și 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; 

În temeiul prevederilor: 
- art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 129, alin. (l), alin. (2), lit. ”a” și ale art. 1, alin. (2), lit. ,,b” din Anexa nr. 1 din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
   În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă Regulamentul propriu al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri, 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2: Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către secretarul 

general al comunei Vama Buzăului.  
 

     Art.3: 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, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Vama Buzăului și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei. 

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                 Constantin Sebastian BULARCA         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,                                          
                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
 

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


