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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi miercuri, 02 iunie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește 
dl. consilier local Mariș Ioan Nicolae. 

Ședința se desfășoară desfășura prin mijloace de comunicare electronice (online), folosind aplicația 
WhatsApp. 

Ședinţa este statutară, iar materialele înscrise pe ordinea de zi au fost transmise consilierilor locali  
folosind aplicația WhatsApp. Ordinea de zi este următoarea: 

  
1. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul ,,Pregătiți 

pentru situații de urgență”, în cadrul Apelului de selecție pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru 
progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura 
Carpaților”; 

 
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
 

1. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul 
,,Pregătiți pentru situații de urgență”, în cadrul Apelului de selecție pentru Masura 3.3/6B - 
,,Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de 
Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”; 

 
Proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, memoriul justificativ și raportul compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului au fost transmise către 
toți consilierii locali, utilizând aplicația WhatsApp. 

Este prezentat faptul că, urmare a studierii acestor materiale, toți consilierii trebuie să își exprime în scris 
votul, utilizând aceeași aplicație, până la ora 13,30.  

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, toți consilierii locali prezenți își exprimă votul în scris, utilizând 
aplicația WhatsApp, iar proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 

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

declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 
data de 02.06.2021, 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                                                                                                                             


