ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
pentru aprobarea unor masuri privind constituirea
Geoparcului ,, TINUTUL BUZAULUI’’
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Vintila Voda, inregistrata la
nr.1454/2010;
- raportul secretarului comunei, inregistrat la nr. 1455/2010;
- raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
protectia mediului si turism, inregistrata la nr. 1456/2010;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei nr. 36/19.12.2007 pentru
aprobarea participarii comunei Vintila Voda prin Consiliul local al comunei
Vintila Voda in calitate de asociat – membru fondator la constituirea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Tinutul Buzaului’’si inregistrarea
Asociatiei ca persoana juridica in Regimul asociatiilor si fundatiilor sub nr.
3439/200/2008;
- contractul de prestari servicii consultanta nr. 97/2006 perfectat intre
Consiliul Judetean Buzau si Universitatea Bucuresti – Centrul Geomedia;
- prevederile art.8 lit. b), art.11 alin.(1) si pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
nr.1710/2007 privind aprobarea documentatiei necesare in vederea instituirii
regimului de arie naturala protejata de interes national.
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b.) si alin. (4) lit.e.) si art. 45 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Hotărăşte:
Art. 1. Se insuseste documentatia ( Studiu de fundamentare stiintifica)
pentru instituirea statutului de arie naturala protejata – Geoparc – pentru arealul
geografic al comunelor Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, Braesti, Chiliile, Canesti,
Colti, Cozieni, Lopatari, Manzalesti, Odaile, Parscov, Panatau, Sarulesti,

Scortoasa, Valea Salciei, Vintila Voda, judetul Buzau, prevazuta in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Consiliul local al comunei Vintila Voda,isi exprima acordul in
calitate de membru fondator-asociat in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
,, Tinutul Buzaului’’ pentru constituirea Geoparcului, conform art.1.
Art. 3. Se imputerniceste Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Tinutul
Buzaului’’ sa gestioneze toate procedurile legale pentru instituirea regimului de
arie naturala protejata – Geoparc ,, Tinutul Buzaului’’prin Presedintele
Asociatiei, ales conform Statutului Asociatiei.
Art. 4. Viceprimarul si Secretarul comunei vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Secretarul comunei Vintila Voda va sigura afisarea hotararii la
sediul Primariei, precum si comunicarea acesteia Institutiei Prefectului judetului
Buzau, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Tinutul Buzaului’’ si
Consiliului Judetean Buzau.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
PINTILIE AMELIEA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi ,, pentru” ............................................................. 0.voturi ,,contra”................................................................. 0 voturi ,,abţineri ’’

