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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi vineri, 23 aprilie 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, secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin, d-na Ganea Maria și d-na 
Aldea Cosmina Georgeta – șef Biroul Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu, 
respectiv inspector în cadrul aceluiași birou, d-ra Stoica Bianca – consilier achiziții publice și d-na Stoica 
Gabriela Lucia - inspector în cadrul Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii 
publice. 

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

data de 30.03.2021; 
2. Aprobarea utilizării în anul 2021, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.788,71 mii lei, 

pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului; 
3. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2021; 
4. 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.; 

5. Aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018; 

6. Împuternicirea Viceprimarului comunei Vama Buzăului pentru semnarea în numele Comunei Vama 
Buzăului a tuturor documentelor necesare în vederea accesării schemei ,,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; 

7. 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; 

8. Aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, 
nr. 376, uliţa „La Dispensar”; 

9. Diverse:  
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) 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”. 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 30.03.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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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 30.03.2021. 

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

 
2. Aprobarea utilizării în anul 2021, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.788,71 mii 

lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei 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. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

3. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2021; 
 
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 indicat faptul că în procedura de adoptare a acestui proiect de hotărâre au fost avute în vedere 

prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Practic, orice buget are două componente: venituri și cheltuieli, care ar trebui să fie egale, deoarece în 
cazul în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile apare deficitul bugetar. 

De asemenea, bugetul local are două secțiuni, anume secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, 
fiind apoi indicat ce categorii de cheltuieli cuprinde fiecare secțiune, precum și veniturile fiecărei secțiuni, cu 
precizarea că la secțiunea de dezvoltare, după cum am putut vedea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, se 
adaugă și excedentul bugetar.  

Se dă apoi citire la adresele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TRZ-
3068/19.03.2021, nr. BVR_TRZ-3549/01.04.2021 și nr. BVR_TRZ-3546/01.04.2021, precum și adresa 
Consiliului Județean Brașov nr. Ad.561/4271/01.04.2021. 

Acestea fiind spuse, se trece la prezentarea detaliată a veniturilor, pe surse și pe destinații (unde este 
cazul), precum și cuantumul exact al fiecărui venit. 

Sunt apoi prezentate detaliat cheltuielile pe fiecare capitol bugetar în parte și pe cele 3 componente ale 
fiecărui capitol bugetar, anume bunuri și servicii, cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, cu indicarea 
cuantumului exact. 

După ce au fost prezentate veniturile și cheltuielile detaliat, pe fiecare capitol bugetar în parte și pe 
fiecare componentă (cheltuieli de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital), cu indicarea clară a 
sumelor, se trece la prezentarea listei de investiții aferentă anului 2021, anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. 
Aici sunt prezentate obiectivele de investiții cu denumire, sumă alocată, cod indicator, etc.. 

Se face mențiunea faptului că procentul de 83% din bugetul local al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2021 este pentru secțiunea de dezvoltare, pe când doar procentul de 17% din buget este pentru secțiunea de 
funcționare, ceea ce se traduce prin dezvoltarea localității.  

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

 Dl. consilier local Bularca Constantin Sebastian, cu acordul domnului președinte de ședință, se retrage 
de la lucrările ședinței ordinare din data de 23.04.2021. 

 
4. 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.; 
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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 amintite dezbaterile asupra acestui punct de pe ordinea de zi ce au avut loc în cadrul ședinței 

ordinare din data de 30.03.2021. 
Este prezentată adresa nr. 229/05.03.2021 provenită de la S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. și înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1699/31.03.2021, Actul constitutiv actualizat al S.C. Hidro – Sal 
Com S.R.L., precum și cuantumul aportului Comunei Vama Buzăului la capitalul social al operatorului 
(37.119 lei pentru menținerea unui procent de 10% din capitalul social). 

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

 
5. Aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018; 
 

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 prezentată adresa nr. 667/22.03.2021 a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Braşov, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2001/14.04.2021, prin 
care se înaintează proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de transport 
local prin curse regulate nr.1/2018, după care se trece la prezentarea proiectul Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr.1/2018. 

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

 
6. Împuternicirea Viceprimarului comunei Vama Buzăului pentru semnarea în numele Comunei 

Vama Buzăului a tuturor documentelor necesare în vederea accesării schemei ,,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, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunte amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 43 din 29.05.2020 

- privind 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. 

Este prezentată invitația de depunere a cererii de plată aferentă măsurii 15, sesiunea 3/2020, anul 2 de 
angajament, provenită de la Centrul Județean A.P.I.A. Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama 
Buzăului sub nr. 1468/19.03.2021, precum și Decizia de plată nr. BV_351/23.03.2021 a Centrului Județean 
A.P.I.A. Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1678/30.03.2021. 

Practic, este vorba despre împuternicirea Viceprimarului comunei Vama Buzăului, d-ul Iager Alin, 
domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 7A, județul Brașov, având C.I. seria ZV, nr. 358235, 
eliberat de SPCLEP Vama Buzăului la data de 27.01.2021, CNP 1900202142173, pentru semnarea în numele 
Comunei Vama Buzăului a tuturor documentelor necesare în vederea accesării schemei ,,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, pentru toată durata angajamentului (5 ani). 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
7. 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 și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.  
Acest proiect de hotărâre are în vederea 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, pentru suprafața de 1060 ha cuprinsă în amenajamentul fondului forestier proprietate privată a Comunei 
Vama Buzăului, județul Brașov, U.P. II Ciucaș. 

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

 
8. Aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama 

Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar”; 
 

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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 51 din 

31.05.2019 - privind aprobarea nivelurilor chiriei/redevenței aferente imobilelor - clădiri aflate în proprietatea 
Comunei Vama Buzăului. 

Se propune aprobarea închirierii, prin licitație, a imobilului Dispensar Veterinar, situat în comuna Vama 
Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar”, proprietate publică a Comunei Vama Buzăului, 
pentru o perioadă de 5 ani, iar prețul minim al chiriei va fi în cuantum de 1,5 euro/mp/lună. 

Este prezentat caietul de sarcini în vederea închirierii imobilului descris mai sus. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

9. Diverse:  
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) 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 faptului că partea de cofinanțate pe care Comuna Vama 
Buzăului trebuia să o depună pentru extinderea rețelei de energie electrică în punctul numit 
,,Dălghiaș” din comuna Vama Buzăului va fi suportată de către partenerii de la S.C. Dălghiaș 
Development S.R.L., cu condiția ca ulterior, Comuna Vama Buzăului să contribuie la 
realizarea unei alte infrastructuri aferente proiectul ,,Valley 21” (spre ex. drum). 
De asemenea, dl. primar face și o infomare asupra stadiului derulării lucrării de introducere a 
cadastrului general în comuna Vama Buzăului. 

b) Nu sunt.  
c) Nu sunt. 
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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 
23.04.2021, 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                                                                                                        


