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- privind aprobarea aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la ,,Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public" 
 

      Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.04.2022; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare 

al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către 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; 

Având în vedere prevederile:  
 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

 Ordinului 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ modificat ulterior; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului la "Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public". 

 
Art.2: Se va asigura și susține din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 

contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 19,38 % din valoarea 
eligibilă aferentă tuturor activităților, respectiv 240.437,06 lei (inclusiv T.V.A.). 

 
Art.3: Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul/viceprimarul comunei Vama 

Buzăului, să reprezinte Comuna Vama Buzăului  în relaţia cu Autoritatea  - Administraţia Fondului pentru 
Mediu. 

 
Art.4: Se aprobă susţinerea din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului a 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 25.616,97 lei (T.V.A. inclus). 
 
Art.5: Comuna Vama Buzăului se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului. 

 
 



Art.6: Se  aprobă  documentația  tehnico – economică, faza DALI,  caracteristicile  principale  și  
indicatorii  tehnico – economici  ai  obiectivului  de  investiții cuprinși  în  anexa privind descrierea sumară a 
investiției,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 
 Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Vama Buzăului – dl. Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ prin Compartimentul urbanism, autorizare construcții, 
investiții, achiziţii publice. 

Art.8: 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, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu, Compartimentul 
urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


