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  H O T Ă R A R E  

privind aprobarea implementării obiectivului de investiţie ,, Reabilitare 
 exterioară Şcoala Scheiu, din comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău’’ 

 
Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 

 

 Având în vedere: 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub  
nr. 2944/15.06.2020;  

         - raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului 
de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.2967/17.06.2020; 
  -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ;  
 - prevederile H.C.L. nr.3/28.01.2020 privind aprobarea ,, Programului anual 
de achiziții publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2020”; 
        - prevederile H.C.L. nr.6/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2020; 
        -prevederile art.44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), 
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 Art.1. Se aprobă implementarea din fonduri proprii a obiectivului de 
investiţie ,, Reabilitare exterioară Şcoala Scheiu, din comuna Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău’’ . 

 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivului de investiţie     
,, Reabilitare exterioară Şcoala Scheiu, din comuna Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău’’, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Vintilă Vodă, județul Buzău şi compartimentul 

financiar contabil, impozite şi taxe locale. 

 Art.4. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoştinţa 
publică prevederile prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Buzău, primarului comunei, precum persoanelor şi autorităţilor 
interesate, în termenul legal . 

         NR. 25 

 

         VINTILĂ  VODĂ, 25 IUNIE 2020 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                             Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                Secretar general al comunei, 

 

        VOICILĂ MARIAN                                                   LUNGU MIHAELA  
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 

ordinară din  25 IUNIE 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  consilieri  
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


