
R O M A N I A 
JUDETUL  BUZAU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI   VINTILA  VODA 

 

 

H O T Ă R Â  R E 
privind  completarea Strategiei de dezvoltare  durabilă a 

comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, pentru perioada 2014-2020 

 

 Consiliul  local al  comunei   Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

 Având  în vedere : 
 -referatul de aprobare al primarului comunei  Vintilă  Vodă, privind  completarea  
Strategiei  de dezvoltare durabilă  a  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, pentru 
perioada 2014-2020, înregistrat sub nr. 3790/23.07.2019; 

 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Vintilă Vodă, 
înregistrat sub nr.3793/23.07.2019; 

- rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 -politica  de  coeziune  2014-2020  a  Comisiei  Europene, Orientarile  Strategice 
Comunitare, Strategia  Europa  2020, Strategia  pentru Dezvoltare Durabila  a Uniunii 
Europene  revizuită, Strategia  Naţională pentru Dezvoltare Durabilă  a  Romaniei 
Orizonturi  2013-2020-2030, Cadrul  Naţional Strategic  de Referinţă  2007-2013  şi 
viitorul  Cadru Strategic de Referinţă  2014-2020, Strategia  de dezvoltare durabilă  a  
Regiunii Centru; 
 - prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.129 alin.(4) lit.e) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 -prevederile  art.25, lit.(g)  din Legea   nr.  273/2006   privind  finanţele  publice  
locale, cu modificările  şi completările  ulterioare ; 
 
             În temeiul   prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) alin.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                H  O T Ă R Â Ş T E ; 
 
 Art.1. Se aprobă completarea  Strategiei  de  dezvoltare durabilă  a comunei   
Vintilă  Vodă, judeţul Buzău  pentru perioada  2014-2020, cu următorul proiect: 
            - înfiinţarea şi dotarea unui centru de zi destinat activităţilor ,,şcoală după 
şcoală” de tip after-school pentru elevi – asigurarea participării tuturor copiilor proveniţi 
din familii dezavantajate, la educaţie, fără discriminări . 
 Art.2. Primarul  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău  va asigura ducerea  la 
îndeplinire  a   prezentei hotărâri. 
 Art.3. Hotărârea  se  comunică  catre primarul  comunei  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău, Instituţiei Prefectului –judeţul Buzău, persoanelor şi instituţiilor publice 
interesate . 
 

        NR. 33 
 
          Vintilă Vodă, 30 IULIE 2019  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                              Contrasemnează  

                                                                                              Secretar general , 
 
      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                                 LUNGU MIHAELA   
 
 
 
 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 30.07.2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  
consilieri  locali prezenţi.                            


