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    HOTĂRÂREA 
                    nr. 118 din 26.11.2021 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Construire 
grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021 
  

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.11.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui proiect de 

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

Având în vedere prevederile prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 112 din 26.10.2017 - 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama 
Buzăului”;  

Văzând adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4792/01.09.2021, precum și circulara conținând clarificări suplimentare, înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021; 

Cunoscând prevederile contractului de finanțare nr. 2273/01.11.2017 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, respectiv nr. 5785/08.11.2017 – Comuna Vama Buzăului, încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului; 

Având în vedere prevederile contractului de prestări servicii și execuție lucrări nr. 2061/09.04.2019 – Comuna Vama 
Buzăului, și nr. 13/09.04.2019 – S.C. Explocom Pad S.R.L., încheiat între Comuna Vama Buzăului, în calitate de achizitor și S.C. 
Explocom Pad S.R.L., în calitate de executant și văzând adresa nr. 32/08.09.2021 provenită de la S.C. Explocom Pad S.R.L. și 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4915/08.09.2021; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale O.U.G. nr. 
93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea 
art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

Avînd în vedere prevederile: 
 - O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările 

ulterioare și văzând Instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind modalitatea de încheiere a 
contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții noi și în continuare, finanțate prin P.N.D.L.; 
 - art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 modificarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a devizului general actualizat aferent 

obiectivului de investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se aprobă modificarea devizului general pentru lucrările rest de executat actualizat aferent obiectivului de investiții 
,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
nr. 99/30.09.2021, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama Buzăului – dl. 
Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Compartimentului urbanism, autorizare 
construcții, investiții, achiziţii publice, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                   Dragoș COMĂNIȚĂ                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                         Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


