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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi joi, 29 iunie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește d-na consilier local Tonie 
Alina Claudia. 

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 

Iunie 2021 – August 2021; 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

din data de 26.05.2021; 
3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei 

Vama Buzăului din data de 02.06.2021; 
4. Aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul 

privat al acesteia și demolarea acestuia; 
5. Aprobarea alocării sumelor reprezentând sprijin financiar acordat unităților de cult din comuna 

Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pentru anul 2021; 
6. Aprobarea organizării Festivalului Național de Folk ,,Vama de la Munte”; 
7. Aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din 

cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului; 
8. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea solicitării nr. 67/2021 a Protopopiatului Ortodox Român Prejmer – Săcele; 
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”. 
 

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 
Iunie 2021 – August 2021; 

Este propus dl. Bularca Constantin Sebastian. Alte propuneri nu sunt. 
Se supune la vot și cu ,,unanimitate” de voturi pentru este ales ca președinte de ședință al Consiliului 

Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iunie 2021 – August 2021, dl. consilier local Bularca 
Constantin Sebastian. 

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

din data de 26.05.2021; 
 
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 26.05.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

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

Vama Buzăului din data de 02.06.2021; 
 
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 02.06.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

4. Aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul 
privat al acesteia și demolarea acestuia; 

 
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 arătat faptul că Școala Primară Acriș, situată în satul Acriş, lângă uliţa “Şcolii”, la nr. 136, înscrisă 

în C.F. 366 Buzăul Ardelean , nr. topo. 3787/2/12/3/74, deține grup sanitar în interiorul clădirii, precum și 
faptul că Grădinița care se află în proces de construire și care se află pe același teren cu Școala Primară Acriș 
este prevăzută cu grup sanitar interior, iar proiectul tehnic al acesteia prevede și amenajarea curții interioare. 
Așadar, având în vedere faptul că ,,Grupul WC în aer liber” nu mai are nici o utilitate și nu mai corespunde 
normelor de igienă actuale, se propune trecerea acestui imobil în domeniul privat și apoi demolarea acestuia. 

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

  
5. Aprobarea alocării sumelor reprezentând sprijin financiar acordat unităților de cult din comuna 

Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, 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 apoi prezentată cererea nr. 1/04.03.2021 a Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului, înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1206/04.03.2021, precum și documentația anexată acestei cereri, 
după care este reamintit faptul că în cursul anului 2020 nu a fost acordată nici o sumă reprezentând sprijin 
financiar acordat unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în 
România. 

Cu permisiunea președintelui de ședință, dl. consilier local Comăniță Dragoș se retrage de la lucrările 
ședinței Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru probleme urgente de serviciu.      

De asemenea, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 41 din 
23.04.2021 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, suma 
aprobată cu această destinație este în cuantum de 20.000, drept pentru care se propune prin proiectul de 
hotărâre  acordarea unui sprijin Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului în cuantum de 20.000 lei. 

Se face specificarea faptului că în situația în care Parohia Ortodoxă Buzăiel va trebui să depună în cursul 
anului curent cofinanțarea pentru proiectul de finanțare pe fonduri europene, va trebui făcut un efort de la 
bugetul local pentru alocarea sumei necesare în acest sens. 

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

 
6. Aprobarea organizării Festivalului Național de Folk ,,Vama de la Munte”; 

 
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 date apoi detalii referitoare la ediția din acest an a acestui festival, respectiv: perioada de 
desfășurare, artiștii participanți, costuri, etc.. Referitor la costuri, se face specificarea faptului că, la un prim 
calcul simplu, acestea se ridică la un cuantum de maxim 60.000 lei, drept pentru care se propune specificarea 
acestei sume și în cuprinsul hotărârii, toți consilierii locali fiind de acord cu această propunere. 

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

 
7. Aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din 

cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului; 
 

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. 
Este prezentată apoi adresa nr. 874/22.06.2021 provenită de la Școala Gimnazială Vama Buzăului și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3479/23.06.2021. 
Dl. consilier Bularca Constantin Sebastian propune ca, începând cu anul următor, cuantumul acestor 

premii să fie mai mare. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
 

8. Diverse:  
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea solicitării nr. 67/2021 a Protopopiatului Ortodox Român Prejmer – Săcele; 
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 o informare asupra obiectivelor de investiții pentru care se va veni în ședința 
următoare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici. 
În ceea ce privește obiectivul ,,Construire Sală de sport în comuna Vama Buzăului, județul 
Brașov” se face specificarea faptului că există anumite problem cu constructorul, însă acesta a 
promis că în luna septembrie a acestui an va fi finalizată. 
În acest sens este prezentată și adresa trimisă în teritoriu de către ministerul de resort prin care 
este indicat faptul că fondurile aferente anului 2021 pentru investițiile derulate prin PNDL 
sunt pe terminate. 
Referitor la construirea Căminului Cultural Buzăiel este arătat faptul că ordinal de începere a 
lucrărilor a fost emsi în luna august a anului 2020, iar până în present constructorul mu a 
realizat nici un demers, desi s-a solicitat Comapniei Naționale de Investiții să se facă presiuni 
asupra acestuia pentru a începe lucrarea. 
Referitor la obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese 
riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, 
județul Brașov” este arătat faptul că este realizat în proporție de aproximativ 50%, însă la 
această investiție a apărut amenințarea data de scumpirea materialelor de construcții utilizate. 
Cosntruirea Grădiniței Acriș este realizată în proprție de 50%, avem promisiunea de la 
constructor că va fi gata până la începerea anului școlar 2021 – 2022. 
La obiectivul ,,Reabilitare corpuri clădiri Școala Gimnazială Vama Buzăului” constructorul 
este unul foarte slab, lucrările avansează foarte încet, plus că pentru a obține avizul PSI sunt 
necesare multe lucrări de demolare/demontare. 
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Lucrarea de introducere a cadastrului general este în desfășurare, se lucrează intens, ambiția 
fiind ca toată documentația să fie înaintată către OCPI Brașov în această toamnă. Aici mai 
sunt chestiuni tehnice pentru care trebuie identificate soluții, mai sunt și măsurători de 
efectuta, dar lucrarea avansează. 
Sunt trecute apoi în revistă și restul de proiecte derulate de Comuna Vama Buzăului.   

   
b) Este prezentată solicitarea nr. 67/2021 a Protopopiatului Ortodox Român Prejmer – Săcele. 

Se face specificarea faptului că funcție de prevederile bugetare viitoare, se va vedea în ce 
măsură poate contribui și Comuna Vama Buzăului la proiectul ,,Elogiul satului românesc”. 

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 
29.06.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Constantin Sebastian BULARCA 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                             


