
             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 
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- privind aprobarea modificării devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și 
reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 09.02.2022; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de compartimentul 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; 

Văzând adresa nr. 168/26.01.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 671/01.02.2022; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021- privind 
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare 
drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 
 Luând în considerare dispozițiile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
1321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-
c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny"; 
 Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. ,,a” - ,,d” din O.U.G. nr. 95/2021, aprobate prin Ordinului Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,m” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și 

reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama 
Buzăului. 
 

Art.3: 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 
                                  Radu COMĂNIȚĂ                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- __ consilieri prezenţi; 
- __ voturi ,,pentru”; 
-__ voturi ,,împotrivă”; 
-__ ,,abțineri”. 


