ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE
privind constituirea Biroului Executiv al Filialei ,, Cultul Eroilor,,
din comuna Vintila Voda, judetul Buzau

Consiliul local comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr.2161/ 19.05.2011;
- avizul Comisiei de specialitate , inregistrat la nr. 2317/ 26.05.2011 ;
- raportul viceprimarului comunei inregistrat la nr. 2257/ 23.06.2011;
- Adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 3658/22 martie 2011;
-prevederile art. 36, alin 1 si alin. 2 - lit. e), alin.7-lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, actualizata
- prevederile art. 37 din Legea nr. 379/2003 ,privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război, actualizata;
In temeiul art. 45, alin(1) si art.115, alin.(1),lit.b), din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, actualizata ;

HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba constituirea Biroului Executiv al Filialei ,, Cultul Eroilor,, din
comuna Vintila Voda, judetul Buzau ;
Art.2. Se aproba incheierea Protocolului intre Filiala Judeteana Buzau ,, Cultul
Eroilor,, si Filiala locala ,, Cultul Eroilor,, din comuna Vintila Voda ;
Art.3. Se aproba si vor fi respectate Precizarile privind intocmirea ,, Cartii de Aur,, a
comunei Vintila Voda ;
Art. 4. ,, Cartea de Aur cu eroii cazuti la datorie ’’, Protocolul, precum si orice al
document cu privire la specificul Filialei locale ,, Cultul Eroilor’’ vor fi intocmite de catre
Biroul executiv al Filialei ,, Cultul Eroilor,, al comunei Vintila Voda ;
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul executiv
al Filialei ,, Cultul Eroilor,, al comunei Vintila Voda ;
Art.6. Secretarul comunei, va transmite, prezenta hotarare în termenul legal
primarului , Institutiei Prefectului , autorităţilor şi persoanelor interesate.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Ecaterina BURLACESCU

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

