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H O T Ă R Â R E  
privind  însuşirea prevederilor Hotărârii civile nr.596/2019, pronunţată la 

data de 07 februarie 2019, de către CURTEA DE APEL BUCUREŞTI  

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

ordinară; 

 

             Având în vedere : 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.4270/21.08.2019; 

  - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, înregistrat sub nr.4286/22.08.2019; 

 - rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local al Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative ; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

           În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196  alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ ; 

 

H  O T ĂR Ă Ş T E ; 

 

 Art.1. Se însuşesc prevederile Hotărârii civile nr.596/2019, pronunţată la 

data de 07.02.2019 de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, în dosarul nr.43890/3/2017, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Vintilă 

Vodă, prin intermediul secretarului general al comunei . 

           Art.3. Hotărârea  se  comunică  către primarul  comunei  Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, Instituţiei Prefectului–Judeţul Buzău, persoanelor şi instituţiilor 

publice interesate. 

 

    NR. 36 
 

        Vintilă Vodă, 30 AUGUST 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 30.08.2019, 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.                            


