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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi marți, 30 martie 2021, 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, primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae și secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară și, în conformitate cu dispoziţiile art. 
135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se  prezintă ordinea de zi: 

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

Martie 2021 – Mai 2021; 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 26.02.2021; 
3. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare ,,Sănătate pentru toți în 

comuna Vama Buzăului”, în cadrul Granturilor SEE 2014 – 2021 – Provocări în sănătatea publică la 
nivel European, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – Îmbunătățirea accesului la serviciile de 
sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii; 

4. Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului pentru 
anul 2022; 

5. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna Jibert 
și Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” și aprobarea Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Intersal”; 

6. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna Jibert 
și Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul S.C. Hidro 
– Sal Com S.R.L. și aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.; 

7. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 19 din 28.02.2020 - 
privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul 
social al Societății Comerciale S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.; 

8. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate” pentru  aprobarea proiectului actului adițional la 
Statutul asociației, a Actului constitutiv actualizat și a Statutului actualizat; 

9. Aprobarea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă – PACED, din cadrul proiectului 
European CoME EASY; 

10. Aprobarea asumării/neasumării de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Programului 
pentru școli al României, aferent anilor școlari 2021 – 2022 și 2022 - 2023; 

11. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 506/23.02.2011; 
12. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Prezentarea Sentinței civile nr. 299/CA din data de 09.06.2020 a Tribunalului Brașov – 

Secția a II-a civilă de contencios administrativ, pronunțată în cadrul dosarului nr. 
4596/62/2019; 

c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
d) 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 și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 

Martie 2021 – Mai 2021; 
 
Este propus dl. Borcea Sergiu Oliver. 
Alte propuneri nu sunt. 
Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales președinte de şedinţă al Consiliului Local 

al comunei Vama Buzăului pentru perioada Martie 2021 – Mai 2021, dl. Borcea Sergiu Oliver. 
 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 26.02.2021; 

 
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 26.02.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

3. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare ,,Sănătate pentru toți 
în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Granturilor SEE 2014 – 2021 – Provocări în sănătatea 
publică la nivel European, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – Îmbunătățirea accesului la 
serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii; 

 
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 date apoi câteva detalii referitoare la Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european”, 

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 1  „Îmbunătățirea 
accesului la servicii de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” și în conformitate cu 
legislația națională și a Uniunii Europene în materie de achiziții publice, respectiv art. 8.15 din Regulamentul 
de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021. 

Practic, este vorba despre obținerea unei finanțări pentru realizarea unui centru medical format din 17 
module,  și având 5 cabinete medicale de specialitate, ce va fi amplasat în ,,parcarea” Sălii de sport din 
comuna Vama Buzăului. Aceste cabinete vor avea următoarele specialități: medicină generală, cardilologie, 
ginecologie, pediatrie și ORL – oftalomologie. 

Ca și parteneri în acest proiect avem două O.N.G.-uri și partenerul norvegian, respectiv: Societatea 
Națională de Cruce Roșie – Filiala Brașov (partener 1), cu Asociația ,,Raza de Speranță în Intervenția și 
Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist” (partener 2) și cu Apenhet A.S. -  Norvegia (partener 3). 

Valoarea totală a cererii de finanțare este în cuantum de 4.872.625,56 lei, contribuția proprie a Unității 
Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului fiind în cuantum de 0 lei 

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

 
4. Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului 

pentru anul 2022; 
 
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 despre indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului 

pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6% aferentă anului fiscal 2020, comunicată pe site-ul oficial al 
Ministerului Finanțelor Publice. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
5. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna 

Jibert și Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” și aprobarea Statutului actualizat al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”; 
 

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 nr. 41/13.01.2021 formulată de S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Intersal și înregistrată sub nr. 50/13.01.2021 prin care se solicită 
realizarea demersurilor în vederea extinderii ariei de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Intersal”, precum și prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară 
,,Intersal” nr. 46/03.03.2021. 

De asemenea, este prezentat și Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

6. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comuna Sânpetru, Comuna Măieruș, Comuna 
Jibert și Comuna Părău, alături de Comuna Prejmer, Comuna Teliu și Comuna Hărman în cadrul 
S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. și aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. Hidro – Sal Com 
S.R.L.; 

 
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. 
Când se trece la prezentarea adresei nr. 171/19.02.2021 provenită de la S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1269/09.03.2021, se constată că sunt inedvertențe 
între cele înscrise în această adresă și cele înscrise în  Actul constitutiv actualizat. Practic, aportul pentru 
fiecare comună asociată la S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. înscris în adresa mai sus menționată, nu coresounde 
cu numărul părților sociale aferente fiecărei comune. 

Așadar, având în vedere toate aceste neclarități, se propune scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi, 
având și acordul inițiatorului în acest sens, conform prevederilor art. 135, alin. (6).  

Cu unanimitate de voturi ,,pentru” este scos de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. 
 

7. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 19 din 28.02.2020 - 
privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la 
capitalul social al Societății Comerciale S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 19 din 28.02.2020 - privind aprobarea participării 
Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale S.C. 
Hidro – Sal Com S.R.L. nu a fost pusă în aplicare, deci nu a produs efecte juridice. În plus,  au intervenit 
modificări ale numărului asociaților și implicit a numărului de părți sociale deținute de fiecare asociat la S.C. 
Hidro – Sal Com S.R.L.. Deci, având în vedere cele descrise anterior, se impune aprobarea revocării Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 19 din 28.02.2020 - privind aprobarea participării Unității 
Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale S.C. Hidro – 
Sal Com S.R.L. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
8. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate” pentru  aprobarea proiectului actului adițional la 
Statutul asociației, a Actului constitutiv actualizat și a Statutului actualizat; 

 
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 Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate”  nr. 1/19.02.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama 
Buzăului sub nr. 947/22.02.2021 și prin care solicită acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Vama 
Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate” pentru  
aprobarea proiectului actului adițional la Statutul asociației și a Actului constitutiv actualizat și a Statutului 
actualizat. 

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

 
9. Aprobarea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă – PACED, din cadrul proiectului 

European CoME EASY; 
 

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 reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 26 din 28.02.2019 

– privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului în proiectul CoME EASY în calitate de oraș-
ambasador, precum și faptul că U.A.T. Comuna Vama Buzăului a primit la data de 21.09.2020 certificatul 
pentru comunitate sustenabilă, certificat acordat de Romania Green Building Council și care atestă 
angajamentul autorităților locale pentru îmbunătățirea calității vieții, competitivității și performanței durabile.   

Sunt apoi prezentate prevederile Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă – PACED, 
înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1558/23.03.2020. 

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

 
10. Aprobarea asumării/neasumării de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Programului 

pentru școli al României, aferent anilor școlari 2021 – 2022 și 2022 - 2023; 
 

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 Consiliului Județean 
Brașov nr. 561/2515/(R7)22 din 12.03.2021 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
1414/16.03.2021. 

Se propune neasumarea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a acestui program și 
derularea, în continuare, prin intermediul Consiliului Județean Brașov, din cauza mai multor aspecte, cum ar 
fi: lipsa agenților economici locali care să îndeplinească cerințele legale în acest sens, resursa umană care să 
deruleze procedurile de achiziții, bugetul, etc.. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre de neasumare şi este aprobat 
cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
11. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 506/23.02.2011; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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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 reamintite prevederile contractului de închiriere nr. 506/23.02.2021, încheiat între Comuna Vama 
Buzăului şi S.C. Dălghiaș Development S.R.L., după care este prezentată solicitarea nr. 6/20.02.2021 
provenită de la S.C. Dălghiaș Development S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
991/23.02.2021, referitoare la prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 
506/23.02.2021, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaș Development S.R.L.. 

Se propune aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 506/23.02.2011, 
încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaș Development S.R.L., pentru o perioadă de 5 ani, până 
la data de 23.02.2026. 

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

 
12. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Prezentarea Sentinței civile nr. 299/CA din data de 09.06.2020 a Tribunalului Brașov – 

Secția a II-a civilă de contencios administrativ, pronunțată în cadrul dosarului nr. 
4596/62/2019; 

c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 

a) Dl. primar face câteva informări referitoare la stadiul în care se află lucrarea de introducere a 
cadastrului general la nivelul comunei Vama Buzăului, după care se face o trecere în revistă a 
șantierelor pentru care a fost suspendată activitatea pe parcursul sezonului rece. De asemena, 
se face o informare asupra evoluției pandemiei COVID-19 la nivelul localității noastre și este 
specificat faptul că se lucrează la constituirea bugetului local al Comunei Vama Buzăului 
aferent anului 2021. 

b) Este prezentată Sentința civilă nr. 299/CA din data de 09.06.2020 a Tribunalului Brașov – 
Secția a II-a civilă de contencios administrativ, pronunțată în cadrul dosarului nr. 
4596/62/2019. Este prezentat istoricul acestei chestiuni de fond funciar și sunt explicate clar 
prevederile acestei sentințe, precum și prevederile legale în materie, respective faptul că 
trebuie stabilită data de desfășurare a referendumului, prin hotărâre a Consiliului Local Vama 
Buzăului. Având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 la nivel local și național, este 
foarte complicat ca acest referendum să aibă loc și să fie o prezență care să valideze rezultatul 
acestuia. Când contextul va fi unul favorabil organizării acestui referendum, se va acționa în 
acest sens, dar până atunci se va încerca și găsirea unei soluții pentru rezolvarea acestei 
probleme prin intermediul lucrării de introducere a cadastrului general.   

c) Nu sunt. 
d) 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 
30.03.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Sergiu Oliver BORCEA 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN                                  


