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JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

   Încheiat astăzi vineri, 29 mai 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, care se desfășoară prin mijloace de 

comunicare electronice (online), folosind aplicația ZOOM, primarul comunei domnul Chirilaş Tiberiu Nicolae, 

secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin și dl. Beu Dorin – președinte Romanian Green 

Building Council, în calitate de invitat. 

   Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară.  

   În conformitate cu dispoziţiile art. 135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

se  prezintă şi se supune spre aprobare ordinea de zi: 

  

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Mai 

– Iulie 2020; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 28.02.2020; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului din data de 17.03.2020; 

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

din data de 09.04.2020; 

5. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, 

la data de 31.03.2020; 

6. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2020 

– secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II; 

7. Aprobarea reparării prin pietruire a drumurilor de interes local neasfaltate din comuna Vama Buzăului, 

pe parcursul anului 2020; 

8. Aprobarea efectuării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor de interes local asfaltate din 

comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2020; 

9. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, județul Brașov; 

10. Aprobarea documentației tehnico – economică aferentă obiectivului de investiție, ,,Extindere rețea de 

distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (Rețea de alimentare cu apă pe străzile ,,La 

Burtea” și ,,La Balastieră” în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov); 

11. Împuternicirea Primarului comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, să semneze 

,,Convenția primarilor privind clima și energia”; 

12. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de sprijin pentru schema de ajutor de 

stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15,,Servicii 

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ,,Plăți pentru angajamente 

de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020; 

13. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 14 din 31.01.2020; 

14. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor cantități de lemn de foc deținătorilor de terenuri ce vor fi 

afectate de lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții 

,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama 

Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 
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15. Aprobarea înregistrării Comunei Vama Buzăului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a 

taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului de suportare a 

comisionului bancar la tranzacțiile on-line; 

16. Aprobarea completării Regulamentului de  acordare a unui sprijin financiar, unităților de cult din 

comuna Vama Buzăului,  aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016; 

17. Aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 349/03.02.2010 încheiat între Comuna Vama 

Buzăului şi P.F.A. Dr. Puiu Constantin Viorel; 

18. Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat 

între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”; 

19. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza 

contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

20. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2020, întocmit de către Ocolul Silvic 

Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

21. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 

b) Prezentarea contractului subsecvent de prestări servicii nr. 2 la acordul cadru nr. 

27169/31.10.2017 (Lot 8); 

c) Prezentarea adresei nr. 905/09.03.2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi – Piatra 

Craiului R.A.;  

 d)   Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;  

 e)  Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 

                                 

Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 

Mai – Iulie 2020; 

 

Este propusă d-na Chirilaș Crinuța Camelia. Alte propuneri nu mai sunt. 

Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este aleasă ca președinte de şedinţă al Consiliului 

Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Mai – Iulie 2020, d-na Chirilaș Crinuța Camelia. 

 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

din data de 28.02.2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 28.02.2020. 

Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 

 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei 

Vama Buzăului din data de 17.03.2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 17.03.2020. 

Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
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4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului din data de 09.04.2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 09.04.2020. 

Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 

 

5. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama 

Buzăului, la data de 31.03.2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Sunt apoi prezentate în detaliu situațiile financiare și contul de execuție a bugetului local al Comunei 

Vama Buzăului, la data de 31.03.2020. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

6. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 

2020 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Sunt apoi prezentate adresa Consiliului Județean Brașov nr. 5332/26.03.2020 și înregistrată la Primăria 

comunei Vama Buzăului sub nr. 1889/27.03.2020, precum și adresa provenită de la D.G.R.F.P. Brașov având 

nr. BVR_TRZ-4367/27.04.2020 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2294/28.04.2020. 

Se trece apoi la dezbaterea detaliată a celor două anexe la proiectul de hotărâre, respective anexa 1 care 

cuprinde sumele rectificate, capitolele bugetare supuse rectificării, precum și anexa 2 ce curpinde modificarea 

listei de investiții aferentă. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

7. Aprobarea reparării prin pietruire a drumurilor de interes local neasfaltate din comuna Vama 

Buzăului, pe parcursul anului 2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Este specificat faptul că urmare a executării lucrărilor de pozare a colectorului de canalizare, drumurile 

de interes local neasfaltate au suferit deteriorări majore, unele dintre acestea devenind aproape impracticabile, 

ceea ce face ca pietruirea acestora să fie absolut necesară. 

Acestea fiind prezentate, se trece apoi la dezbaterea pe anexa la proiectul de hotărâre, respectiv 

cantitățile de piatră ce vor fi achiziționate, utilajele ce vor fi închiriate, categoriile de lucrări ce vor fi efectuate, 

etc.. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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8. Aprobarea efectuării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor de interes local asfaltate din 

comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și documentația tehnico – 

economică întocmită de către S.C. Arcadya Project S.R.L.. 

Prcatic, este vorba despre efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor de interes local 

asfaltate de la nivelul comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2020, astfel: 

• plombare, tratament bituminos simplu/dublu și colmatare; 

• realizarea de marcaje rutiere longitudinale (axial – delimitări de benzi), transversale (treceri 

de pietoni) și diverse (stații bus, parcare inclusiv pentru persoane cu handicap); 

• amplasarea de indicatoare rutiere, inclusiv oglinzi. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

9. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, județul Brașov; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Este prezentat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, județul Brașov. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

10. Aprobarea documentației tehnico – economică aferentă obiectivului de investiție, ,,Extindere rețea 

de distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (Rețea de alimentare cu apă pe 

străzile ,,La Burtea” și ,,La Balastieră” în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov); 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și documentația tehnico – 

economică întocmită de către S.C. Hidroget S.R.L. Brașov, aferentă obiectivului de investiție, ,,Extindere 

rețea de distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (Rețea de alimentare cu apă pe străzile ,,La 

Burtea” și ,,La Balastieră” în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov). 

Se face specificarea faptului că fiind introdusă deja canalizare pe aceste străzi, înainte de a se trece la 

reabilitarea acestora, este oportun a fi introdusă și rețeaua de alimentare cu apă. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

11. Împuternicirea Primarului comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, să semneze 

,,Convenția primarilor privind clima și energia”; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Dl. primar dă apoi citire acestei convenții, cu menționarea faptului că localitatea noastră și municipiul 

Iași vor fi primele localități din România care vor fi certificate pe sustenabilitate. 

Acestea fiind spuse, se dă cuvântul d-lui Beu Dorin – președinte Romania Green Building Council, care 

face mai întâi un scurt istoric al modului în care acest tip de certificare a luat naștere, după care face o 
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prezentare detaliată a prevederilor acestei convenții, inclusiv scopurile, obiectivele, beneficiile, etc., precum  

și a motivelor pentru care Comuna Vama Buzăului va deveni parte a acestei convenții, anume faptul că este o 

localitate care a urmat și urmează un traseu propriu de dezvoltare, bazat pe sustenabilitate, faptul că este o 

localitate unde poluarea este extrem de redusă și faptul că strategia de dezvoltare a localității corespunde cu 

scopurile și obiectivele acestei convenții. Foarte important de menționat aici este faptul că localitatea noastră a 

participat la proiectul ,,CoME EASY”, proiect finanțat prin programul de cercetare și inovare al Uniunii 

Europene Orizont 2020, prin acordul #785033 care urmărește să promoveze, să faciliteze, să sprijine și să 

extindă angajamentul autorităților publice locale către o politică energetică și climatică durabilă și 

responsabilă, în conformitate cu obiectivele U.E.. Acest proiect se referă, de asemenea, la combaterea 

schimbărilor climatice, eficiență energetică, energie regenerabilă și este derulat în parteneriat cu Romania 

Green Building Council. 

De asemenea, dl. Beu Dorin dă câteva exemple de bună practică în ceea ce privește sustenabilitatea din 

punct de vedere energetic. 

Dl. primar mulțumește pentru prezentare și pentru sprijinul acordat d-lui Beu Dorin, arătând în același 

timp faptul că acest statut ne obligă și ne onorează în egală măsură. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

12. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de sprijin pentru schema de ajutor 

de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 

15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ,,Plăți 

pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014 – 2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și prevederile OMADR nr. 

202/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii 

climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ,,Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 și ale OMADR nr. 1.002 din 22 decembrie 

2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor“. Sunt apoi date detalii referitoare la condițiile pe care Comuna Vama Buzăului trebuie să le 

respecte pentru a beneficia de acest sprijin, în special categoriile de tăieri ce se vor face în pădurile proprietate 

a Comune Vama Buzăului. 

Se face specificarea faptului că cererea de sprijin se depune doar pentru fondul forestier proprietate a 

Comunei Vama Buzăului, nu și pentru pășunea împădurită, precum și faptul că pentru întocmirea și depunerea 

cererii a fost achiziționat un serviciu de consultanță. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

13. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 14 din 31.01.2020; 

 

   Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

 Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre constă în faptul că se dorește evitarea unui eventual 

conflict de interese referitor la adoptarea sau participarea la adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Vama Buzăului nr. 14 din 31.01.2020 - privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de 

concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama 

Buzăului”. 
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  Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru” (11 voturi ,,pentru”, iar conform prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 

– Codul administrative domnii consilieri locali Mariș Ioan Nicolae și Voinea Constantin nu au participat la 

dezbatere și la votare, nefiind luați în calcul la cvorum). 

 

14. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor cantități de lemn de foc deținătorilor de terenuri ce vor 

fi afectate de lucrările de traversare a colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții 

,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama 

Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

 

   Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Este vorba de acordarea unor despăgubiri, constând în lemn de foc, ce vor fi acordate deținătorilor de 

terenuri care vor fi afectate de introducerea colectorului de canalizare. Aceste terenuri private vor fi afectate  

deoarece se dorește optimizarea poiectului tehnic aferent  obiectivului de investiții ,,Înființare rețea de 

canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna 

Vama Buzăului, județul Brașov”, prin reducerea numărului stațiilor de pompare. 

Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului în a stabili, prin Dispoziție de Primar, cantitățile de 

lemn de foc ce vor fi acordate deținătorilor de terenuri ce vor fi afectate de lucrările de traversare a 

colectorului de canalizare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, 

rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul 

Brașov”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

15. Aprobarea înregistrării Comunei Vama Buzăului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a 

taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului de suportare a 

comisionului bancar la tranzacțiile on-line; 

 

 Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

16. Aprobarea completării Regulamentului de  acordare a unui sprijin financiar, unităților de cult din 

comuna Vama Buzăului,  aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Practic, este vorba despre completarea punctului II.1 din Regulamentului de  acordare a unui sprijin 

financiar, unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016, prin 

introducerea a încă unui alineat și anume ,,Cofinanțare proiecte fonduri europene”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

17. Aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 349/03.02.2010 încheiat între Comuna Vama 

Buzăului şi P.F.A. Dr. Puiu Constantin Viorel; 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și solicitarea înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1617/16.03.2020 a P.F.A. Dr. Puiu Constantin Viorel, referitoare la 

rezilierea contractului de închiriere nr. 349/03.02.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi P.F.A. Dr. 

Puiu Constantin Viorel. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

18. Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 

încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”; 

 

   Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și actul aditional nr. 3 la 

contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia 

„Transhumanţa Vama Buzăului”. 

Sunt amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012 

privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată 

a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei 

„Transhumanţa Vama Buzăului”, precum şi ale contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între 

Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, inclusiv ale actelor adiționale nr. 1 și 

nr. 2 la acest contract. 

Este prezentat Raportul de evaluare nr. 01/2020 întocmit de către expert evaluator P.F.A. Ing. Toma 

Oțelea, înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 463/27.01.2020. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru” (11 voturi ,,pentru”, iar conform prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 

– Codul administrative domnii consilieri locali Mariș Ioan Nicolae și Voinea Constantin nu au participat la 

dezbatere și la votare, nefiind luați în calcul la cvorum). 

 

19. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

 

 Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

Sunt amintite dezbaterile pe acest subiect din plenul ședințelor Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului anterioare. 

Se trece apoi la prezentarea detaliată a balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, comparativ cu 

bugetul preliminat aferent anului 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Vama Buzăului nr. 

81 din 23.08.2019 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2019, întocmit de 

către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului, rezultând 

diferențe majore între cele două, în total dezavantaj pentru Comuna Vama Buzăului. 

Încă o data primarul comunei Vama Buzăului și consilierii locali își arată dezamăgirea față de 

administrarea ineficientă a proprietății Comunei Vama Buzăului de către Direcția Silvică Brașov – Ocolul 

Silvic Teliu, sens în care se ia decizia ca acest proiect de hotărâre să fie completat cu un articol 2 care să 

prevadă ca pe viitor să fie identificat un alt administrator, sau  asocierea cu alte unități administrativ – 

teritoriale cu scopul de a administra și de a gospodări chiar Comuna Vama Buzăului, prin intermediul unei 

Regii Publice Locale, fondul forestier pe care aceasta îl are în proprietate.  

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este respins cu 2 voturi 

,,pentru” (Mariș Ioan Nicolae și Ionescu Vasile), 4 voturi ,,împotrivă (Drăgan Ionuț Bogdan, Comăniță Radu, 
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Neagovici Ciprian Alexandru și Popica Ioan) și 7 ,,abțineri” (Borcea Sergiu Oliver, Bularca Constantin 

Sebastian, Chirilaș Crinuța Camelia, Gal Ștefan Viorel, Drăgan Dorin, Voinea Constantin și Zaharie Ionel). 

 

20. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2020, întocmit de către Ocolul 

Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și adresa Direcției Silvice 

Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 8739/G.T./20.12.2019, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub 

nr. 7038/24.12.2019, prin care se înaintează Primăriei Comunei Vama Buzăului „Bugetul de venituri şi 

cheltuieli preliminat pentru anul 2020” întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului nr. 

269/28.11.2018 de administrare a suprafeţei de 4.679,55 ha fond forestier proprietate a comunei Vama 

Buzăului și Bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2020. 

Încă o data primarul comunei Vama Buzăului și consilierii locali își arată dezamăgirea față de 

administrarea ineficientă a proprietății Comunei Vama Buzăului de către Direcția Silvică Brașov – Ocolul 

Silvic Teliu până în acest moment, dar și față de modul în care a fost întocmit acest buget de venituri şi 

cheltuieli preliminat pe anul 2020, sens în care se ia decizia ca acest proiect de hotărâre să fie completat cu 

un articol 2 care să prevadă ca pe viitor să fie identificat un alt administrator. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 7 voturi 

,,pentru” (Bularca Constantin Sebastian, Drăgan Ionuț Bogdan, Drăgan Dorin, Gal Ștefan Viorel, Neagovici 

Ciprian Alexandru, Chirilaș Crinuța Camelia și Zaharie Ionel), 0 voturi ,,împotrivă și 6 ,,abțineri” (Borcea 

Sergiu Oliver,  Comăniță Radu, Mariș Ioan Nicolae, Ionescu Vasile, Voinea Constantin și Popica Ioan). 

 

21. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 

b) Prezentarea contractului subsecvent de prestări servicii nr. 2 la acordul cadru nr. 

27169/31.10.2017 (Lot 8); 

c) Prezentarea adresei nr. 905/09.03.2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi – 

Piatra Craiului R.A.; 

d)  Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

e)  Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 

 

a) Dl. primar face o informare asupra tuturor obiectivelor de investiții aflate în derulare, precum 

și a stadiului de execuție în care se află. Cele finanțate prin PNDL au înregistrat progrese 

importante, iar finanțatorul a decontat sumele solicitate către Comuna Vama Buzăului. 

Referitor la pandemia de COVID-19, dl. primar face o prezentare detaliată a tuturor 

achizițiilor efectuate în acest context (material de protecție și prevenție împotriva răspândiir 

infectării cu COVID-19, servicii de dezinfectare a instituțiilor și spațiilor publice, măsuri de 

protecție social, etc.), cu specificarea faptului că până la momentul actual, în mod oficial, nu a 

fost raportat nici un caz de infectare cu COVID-19. De asemenea, în același context, dl. 

primar face și un sumar al activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență Vama 

Buzăului și a hotărârilor adoptate de acesta. 

Referitor la rigola aferentă obiectivului de investiție ,,Înființare rețea de canalizare, 

racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, 

comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, dl. Gal Ștefan Viorel arată că în opinia sa, aceasta 

este prea mare și este executată cu deficiențe.  

Dl. primar arată că dimensiunea rigole executate este mai mica decât cea prevăzută în 

proiectul tehnic, după care dă detalii în ceea ce privește lucrările ce urmează a fi executate la 

acest obiectiv, modul de executare, condiționările tehnice,spațiul verde, modul de aranjare, de 

aliniere a drumului cu acostamentul, cu rigola, trotuarul, spațiul verde, podețele, etc. De 
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asemenea, dl. primar face specificarea faptului că trebuie respectat proiectul tehnic al acestei 

lucrări, ceea ce în unele zone, datorită spațiului redus, acest lucru crează mari dificultăți în 

executare. Totdeauna este loc de mai bine, dl. primar arătând că există o comisie special 

constituită prin dispoziție de primar, care este însărcinată cu urmărirea derulării lucrărilor la 

acest obiectiv de investiții, care se întrunește săptămânal împreună cu executantul, 

proiectantul și dirigintele de șantier, sens în care dl. primar invită pe toți consilierii locali care 

doresc să ia parte la aceste ședințe care se desfășoară în fiecare marți de la ora 09,00. 

 

b) Dl. primar face o prezentare a contractului subsecvent de prestări servicii nr. 2 la acordul 

cadru nr. 27169/31.10.2017 (Lot 8), cu respectarea clauzelor de confidențialitate aferente. 

 

c) Dl. primar face o prezentare a adresei nr. 905/09.03.2020 a Regiei Publice Locale Ocolul 

Silvic Bucegi – Piatra Craiului R.A., fiind date apoi toate detaliile și lămuririle necesare. 

Consilierii locali primesc foarte bine această invitație de asociere, în vederea extinderii 

asocierii și cu Comuna Vama Buzăului, pentru administrarea fondului forestier proprietate a 

Comunei Vama Buzăului.    

 

d) Nu sunt. 

 

e) Nu sunt. 

 

 

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 

29.05.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 

colaborarea la reuşita şedinţei. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Crinuța Camelia CHIRILAȘ 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                                                                                                      


